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ค าน า 

 
      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ 
น าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

      สถาบันฯ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่ เป็น เลิศ (CMU-EdPEx) ซึ่ งเป็น เนื้ อหาผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2561 และ 
ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการการบริหารจัดการ
ภายใน  ระดับส่ วนงาน  ประจ าปี  พ .ศ . 2562 ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ บทน า-โครงร่างองค์กร ซึ่งเป็นข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของสถาบันฯ การรายงานระบบกลไกหรือกระบวนการตามเกณฑ์ข้อก าหนด
ต่าง ๆ (Multiple Requirements) ในหมวด 1-6 ซึ่งประกอบด้วย หมวด 1 การน าองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ 
หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 
ระบบปฏิบัติการ และ การรายงานผลลัพธ์ในหมวด 7  ทั้งนี้ สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในจะช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่สถาบันฯ สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามแนวทาง CMU-EdPEx ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

     ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะท างานประกันคุณภาพทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรทุกภาคส่วนที่มี
ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานฉบับนี้ให้ลุล่วงด้วยดี  
 

 
            (ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา) 
    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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สารบัญ 
  หน้า 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทน า โครงร่างองค์กร                                              1 
หมวด หมวด 1  การน าองค์กร  11 
  หมวด 2  กลยุทธ์ 21    
 หมวด 3  ลูกค้า 34 
 หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   40 
 หมวด 5  บุคลากร  53 
 หมวด 6  ระบบปฏิบัติการ  61 
 หมวด 7  ผลลัพธ์ 72 
     
ภาคผนวก     
  ภาคผนวก-1 ค าสั่งสถาบันฯ ที่ 76/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา   
  ภาคผนวก-2 ค าสั่งสถาบันฯ ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา (เพ่ิมติม)  
  ภาคผนวก-3 ค าสั่งสถาบันฯ ที่ 126/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา (เพ่ิมติม)  
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โครงร่างองค์กร  
 

P.1 ลักษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2530 ในช่ือ 
“สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยน
สถานภาพจาก มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็น มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง 
การจัดต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112ง ลงวันที่  
4 กรกฎาคม 2551 เปลี่ยนช่ือจาก “สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Institute for Science and 
Technology Research and Development)” เป็น “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and 
Technology Research Institute) มีสถานะเป็นส่วนงานวิชาการ จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โด ย เช่ื อ ม โย ง  6  ส่ วน งาน  ไ ด้ แ ก่  คณ ะ วิท ย าศ าสต ร์  คณ ะ วิศ วก รรม ศ าสต ร์  คณ ะ เกษ ต รศ าสต ร์  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ทําหน้าที่ขับเคล่ือนการ
วิจัยแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการบนฐาน 
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(1)  หลักสูตรและบริการ  
สถาบันฯ ไม่มีภารกิจด้านการเรียนการสอน จึงไม่มีหลักสูตรและบริการสําหรับการเรียนการสอน แต่มี

บริการหลัก และวิธีการจัดการและออกแบบบริการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ดังน้ี 
ตารางที่ 1  บริการหลัก วิธีการจัดการและออกแบบการบริการ และความสอดคล้องกับพันธกิจ 

บริการหลัก 
 

ความสอดคลอ้งกับพันธกิจ วิธีการจัดการและออกแบบ
การบริการ

1. ดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
 

สอดคล้องกับพันธกิจ 
ข้อ 1  วิจัยและประสานความร่วมมือ
แบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันฯ มีวิธีการสร้างผลงานวิจัยเชิง
บูรณาการตามที่กําหนดเป็นบริการหลัก 
คือ มีการปรับโครงสร้างจาก “ศูนย์วิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี” เป็น 
“ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถา่ยทอด
เทคโนโลยี” เพ่ือทําหน้าที่แสวงหาแหล่ง
ทุนวิจัย รวมทัง้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือแบบบูรณาการ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณา
การที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 ศูนย์ย่อย   
 1) ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 2) ศูนย์ความเป็นเลิศ 
 3) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่าย 
 4) ศูนย์วิจัยนานาชาติ 

2. ผลกัดันผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
ชุมชนและเชิงพาณิชย์ 

 

สอดคล้องกับพันธกิจ 
ข้อ 3  นําผลงานวิจัยเผยแพร่สู่
สาธารณะและแวดวงวิชาการท้ังใน
และต่างประเทศ เพ่ือการใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การบริการวิชาการ 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

- จัดฝึกอบรม 
- การให้บริการวิเคราะห์ 
- ที่ปรึกษาโครงการ 

สอดคล้องกับพันธกิจ 
ข้อ 2  ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก 
ตารางที่ 2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักของสถาบันฯ 
วิสัยทัศน์ องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า 

พันธกิจ 1. วิจัยและประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. นําผลงานวิจัยเผยแพร่สูส่าธารณะและแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่านิยม STRI 
S = Social Engagement              ความรับผิดชอบต่อสังคม 
T = Team Working                    การทํางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 
R = Research of Integration        การวิจัยเชิงบูรณาการ 
I  = Innovative Creativity            การสร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะหลัก มีความเช่ียวชาญในการบูรณาการงานวิจัย สร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ 

ความสอดคลอ้งของ
สมรรถนะหลกั กับ วิสัยทัศน์
และพนัธกิจ 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ข้อ 1, 2 และ 3 
 
 

 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 ณ 31 สงิหาคม 2562) 

 สถาบันฯ มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 71 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี  
 1) บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ นักวิจัย จํานวน 21 คน ปฏิบัติงานวิจัยประจําอยู่ ณ ศูนย์วิจัย 

นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อกําหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คือ วุฒิปริญญาเอก โดยปัจจุบันสถาบันฯ มีนักวิจัยในสังกัดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 85  ซึ่งนักวิจัยของ
สถาบันฯ มีความเช่ียวชาญรวมทั้งประสบการณ์งานวิจัยในหลากหลายสาขา สามารถดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการและ
สร้างผลงานทางวิชาการได้ตามความต้องการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ  นอกจากน้ี ยังมีผู้ช่วย
วิจัยที่ปฏิบัติงานประจําโครงการวิจัยภายใต้สถาบันฯ อีกจํานวน 29 คน  

 2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบันฯ จํานวน 21 คน มี
ข้อกําหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท โดย
ปัจจุบันสถาบันฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 62  ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29 
และตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9  ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
ทําหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนนักวิจัย/คณาจารย์ในเครือข่าย ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นเช่ือมโยง 
ประสานงาน ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ประสานงานกับแหล่งทุนวิจัย และบริหารจัดการ
โครงการวิจัยจนเสร็จสิ้น  

ทั้งน้ี  สถาบันฯ มีปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายมีความผูกพันต่อองค์กรในการผลักดันให้
สถาบันฯ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ คือ มีนโยบายการบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกภาคส่วน และมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
เป็นประจําทุกปี  โดยมีข้อมูลจําแนกสถานะบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
ดังตารางที่ 3 

 



3 
 

ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (นักวิจัย) และสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามสถานะและอายุ  
(ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 ณ 31 สิงหาคม 2562) 

สถานะบคุลากร ช่วงอายุ (ปี) จํานวน
(คน) 21-30 31-40 41-50 51-60 

สายวิชาการ (นักวิจัย)      
ข้าราชการ - - - 5 5 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา  9 5 2 16 

รวม     21 
สายสนบัสนุนวิชาการ      
ข้าราชการ - - - 2 2 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 1 4 4 8 17 
ลูกจ้างประจํา - - 1 1 2 

รวม     21 
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(โครงการวิจัย) 

15 12 1 1 29 

รวม 16 25 11 19 71 
 

(4) สินทรพัย์  
ด้านอาคารสถานท่ี สถาบันฯ มีอาคารต้ังอยู่ที่อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นอาคาร 3 ช้ัน มี

พ้ืนที่ รวม  904 ตารางเมตร ช้ัน  1 เป็นที่ ต้ั งสํานักงานสถาบันฯ ที่ปฏิ บั ติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  
ช้ัน 2 มีห้องประชุม ห้องปฏิบัติงานของนักวิจัย พ้ืนที่เช่าของคณะสารธาณสุขศาสตร์ และช้ัน 3 เป็นห้องผู้บริหาร
ระดับสูง ห้องนักวิจัยในสังกัด ห้องโครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง และ 
ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง 

ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สําคัญ มีความพร้อมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์การวิจัย
ที่สําคัญ เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจ ได้แก่ 

1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง พร้อมทั้งอุปกรณ์รักษา 
ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร 
3) เครื่องถ่ายเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติใช้ในการถ่ายเอกสาร การพิมพ์เอกสาร (Printer) 

และการสแกนเอกสาร โดยสามารถใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลางในสํานักงาน ให้เกิดความประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์   
4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ช้ันสูงในการวิจัยของสถาบันฯ ที่สําคัญได้แก่  

เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดอะมิโน  เครื่องทําแห้งเยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Freeze Drying) 
และ เครื่องน่ึงฆ่าเช้ือด้วยไอนํ้า (Autoclave)  

5) ระบบ SMART STRI ที่เป็นศูนย์รวมโปรแกรมสนับสนุนการทํางานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่   
โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย โปรแกรมการตรวจสอบและติดตามสถานภาพงบประมาณโครงการวิจัย (STRI-
Project Budget Tracking) โปรแกรมการประชุม (e-Meeting) โปรแกรมจัดการเอกสาร (e-Document)  โปรแกรม 
e-Meeting Report โปรแกรมขออนุมัติเดินทางออนไลน์ โปรแกรมจองห้องประชุม โปรแกรมจองยานพาหนะ 
โปรแกรมเงินเดือน (e-Salary) โปรแกรมการบริหารจัดการครุภัณพ์ และ โปรแกรม e-Meeting Report 

6) กล้องวงจรปิด ติดต้ังจุดเสี่ยงที่สําคัญครอบคลุมบริเวณภายในและภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง เพ่ือ
ป้องกันรักษาทรัพย์สินของราชการและรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร  
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ด้านงบประมาณ มีงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ 3 แหล่ง ได้แก่  
1) งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ และ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและ

บริการ  วิชาการแก่ชุมชน  
2) งบประมาณเงินรายได้ เป็นงบประมาณที่ใช้เสริมงบประมาณแผ่นดินเพ่ือการบริหารจัดการภายใน  
3) งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  

(5) กฎระเบียบ ข้อบังคบั  
สถาบันฯ มีการดําเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ จําแนกตามด้านที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

ตารางที่ 4 กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ 
ด้าน กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคบั 

ด้านการวิจัย ระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานการวิจัย/กฎระเบียบของแหล่งทุน 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารและจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2553  
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research 
Management System : NRMS)  
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณนักวิจัย 
จริยธรรมการวิจัยในคน และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554 

ด้านการบริหารจัดการ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการ
บริหาร ประจําส่วนงาน พ.ศ. 2551 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ด้านการเงนิและพสัดุ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 และ แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561  
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ 
พ.ศ. 2557 
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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ข. ความสัมพนัธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารและการแบ่งหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
รูปที่ 1  โครงสร้างองค์กร

- หน่วยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
- หน่วยบริการวิชาการ 
- หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวจิัย 

สํานักงานสถาบนั ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ศูนย์ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 Strategic Driving Center  

ศูนย์ความเป็นเลิศ 
Center of Excellence

- หน่วยการเงินและบัญชี 
- หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 

-หน่วยสารบรรณ-ธุรการ 
-หน่วยบริหารบุคคล 
-หน่วยประชาสัมพันธ์ 
-หน่วยนโยบายและแผน 
-หน่วยประกันคุณภาพ 

งานบริหารท่ัวไป 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบัน 

ผู้อํานวยการ 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่าย 
Network Research and Innovation 

Center

-ด้านพลังงาน  
-ด้านขนส่งและจราจร 
-ด้านสัตว์เศรษฐกิจ 
-ด้านอาหารเพ่ือสุขภาพ  
-ด้านพลังน้ํา  
-ด้านอุตสาหกรรม 
-ด้านเกษตรอัจฉริยะ 

-ด้านวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยี
-ด้านข้าว 
-ด้านเหม้ียง 
-ด้านสัตว์เศรษฐกิจและสังคม 
 บนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
-ด้านอาหารเพ่ือสุขภาพ 

- หน่วยวิจัย 27 หน่วยวิจัย 
- โครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบ้าน 

ศูนย์วิจัยนานาชาติ 
International Research Center 

อธิการบดี 

ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 

รองผูอ้ํานวยการฝ่ายบริหาร 

คณะทํางาน * 

 คณะทํางานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการจัดทําแผนและติตตามผลการดําเนินงาน 

 คณะทํางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 คณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

 คณะทํางานด้านจัดการความรู้ (KM) 

 คณะกรรมการบริหารเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา 

 คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสถาบันฯ 

* 
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ตามรูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน สถาบันฯ มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ  
ซึ่งทําหน้าที่ วางนโยบาย กําหนดแนวทาง บริหาร จัดการ ตามพันธกิจ และพัฒนาสถาบันฯ ให้เกิดสัมฤทธ์ิผลตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ซึ่งทําหน้าที่ ส่งเสริม 
สนับสนุน กํากับ ดูแล นโยบายของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผู้อํานวยการและ 
คณะผู้บริหารได้มีการประกาศเจตจํานงการบริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อม
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเล็งเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร   

(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
ตารางที่ 5  ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อบรกิารของสถาบันฯ 

ลูกค้า บริการ 
ของสถาบันฯ 

ความต้องการและความคาดหวัง 

- นักวิจัย  
  (คณาจารย์ภายในและภายนอก มช.) 
- องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน 

(ที่เข้าร่วมทําวิจัยในคณะวิจัย และการ
สนับสนุนการวิจัยแบบ in kind และ 
in cash)   

  องค์กรภาครัฐ เช่น สภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรีและเครือข่าย  

  องค์กรภาคเอกชน เช่น วิสาหกิจชุมชน
ห้วยไผ่เพ่ือการผลิต จังหวัดราชบุรี   

    
   

1. ดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ
- สนับสนุนและผลักดันให้เกิด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ 

2. ผลกัดันผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเชิง
พาณิชย์ 
- สนับสนุนและผลักดันให้มี
การนําผลผลิตของงานวิจัย 
(Output) ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (Outcome) ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย (Target 
Users) 

3. การบริการวิชาการ 
- การจัดฝึกอบรม 
- การให้บริการวิเคราะห์ 

 
 
 
 

1. การบริการและการสนับสนุน
โครงการวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการ การเงินบัญชี และ
พัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
แม่นยํา ตามเง่ือนไขของแหลง่
ทุน 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เช่น 
ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ผลผลิต เช่น นวัตกรรม 
ทรัพย์สินทางปัญญา และ
ผลลัพธ์จากงานวิจัยที่มี
ผลกระทบสูงและในวงกว้างต่อ 
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศ 
(ผลลัพธ์หมวด 7) 

3. ผลผลิตของงานวิจัยและ
นวัตกรรมสามารถสร้างผลกําไร
ให้แก่ภาคเอกชนได้มากขึ้น เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว กลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวตลาด Niche Market 
เป็นต้น และเพ่ิมการจ้างงาน 
สร้างรายได้ ความอยู่ดี กินดี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชน
ภาคเกษตรกร  
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ตารางที่ 6  ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

-แหล่งทุน  
 -สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 -สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 -สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
  (องค์กรมหาชน) (สวก.) 
 -สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) 

-ชุมชน (กลุม่ผูไ้ด้รับประโยชน์)  
- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.ราชบุรี 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยไผ่ 
- โรงงานอุตสาหกรรมข้าว 
- บริษัทท่ีทําธุรกิจข้าว 
- โรงสีข้าว 

- ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นําผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้หรือส่งเสริมผลผลิต
งานวิจัย ให้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และผูใ้ช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัยอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ/หรือแหล่งทุนได้รับช่ือเสียงและ
ผลประโยชน์ตอบแทน เช่น ค่าสทิธิบัตรจากการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เป็นต้น 

 
(3) ผู้ส่งมอบและคูค่วามร่วมมือ  

ตารางที่ 7  บทบาทของผูส้ง่มอบและคูค่วามร่วมมือในการส่งมอบบริการ และกลไกการสื่อสารระหว่างกัน 
ผู้ส่งมอบ/ 

คู่ความร่วมมือ 
 

บทบาทในการส่งมอบ
บริการ 

ร่วมกับสถาบนัฯ

กลไกในการสือ่สารระหว่างกัน

ผู้ส่งมอบ 
1. นักวิจัยในสงักัด 
2. ศูนย์ตามโครงสร้างสถาบันฯ 
3. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

- ดําเนินการวิจัยเชิงบูรณาการ 
- ส่งมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตรง
ตามข้อกําหนดของแหล่งทุน 

- ส่งผลงานวิจัย ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหม ่แก่สถาบันฯ 

- การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ เช่น 
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

- จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

1. การสื่อสารสองทาง ได้แก่ การ
ติดต่อ/พบปะรายบุคคล   
e-Mail และโทรศัพท์ 

2. สื่อออนไลน์ ได้แก่ Line, 
facebook 

3. การประชุมร่วมกัน  
4. หนังสือราชการ และโทรสาร 
5. ปฏิบัติงานร่วมกัน ณ แปลง

เพาะปลูก 
 

คู่ความร่วมมือที่เปน็ทางการ 
 -หน่วยงาน/องค์กร ที่มีการ 
ลงนามในข้อตกลงความ
ร่วมมือ เช่น  
1) สภาเกษตรกรจังหวัด

ราชบุรี และเครือข่าย
องค์กรภาคเอกชน  

 
-  ดําเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ระยะเวลา 5 ปี (2561-2566) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สภา
เกษตรกรจังหวัดราชบุรีและเครือข่าย  

- ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ผู้ส่งมอบ/ 
คู่ความร่วมมือ 

 

บทบาทในการส่งมอบ
บริการ 

ร่วมกับสถาบนัฯ

กลไกในการสือ่สารระหว่างกัน

2) วิสาหกิจชุมชนห้วยไผ่เพ่ือ
การผลิต จังหวัดราชบุรี 

3) สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ 
หน่วยงาน/องค์กร ที่ไมม่ีการ 
ลงนามความร่วมมือ  
ได้แก่ บริษัท แพนฟู้ด จํากัด 
และบริษัทไทยยูเน่ียน จํากัด  
จังหวัดสมุทรสาคร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระยะเวลา 5 ปี (2561-
2566) ในการทํางานวิจัยสนับสนุนและ
ต่อยอดงานข้าวพันธ์ุกลายที่ได้จากการ
ปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้ลําไอออนและลํา
อิเล็กตรอนเก่ียวกับองค์ความรู้ด้าน 
อณูชีววิทยา และความร่วมมอืในการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย  

  (ผลลัพธ์หมวด 7) 

 
- บริษัท แพนฟู้ด จํากัด และบริษัทไทยยู
เน่ียน จํากัด  จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมมือ
กับนักวิจัยของสถาบันฯ ในการศึกษา 
ทดสอบข้าว และคัดเลือกข้าวพันธ์ุกลาย
เพ่ือตลาด Niche Market (ข้าวญี่ปุ่น) 
และข้าว Instance Rice 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณเ์ชิงกลยุทธ์ของสถาบนัฯ เป็นอย่างไร  

ก. สภาพด้านการแข่งขนั  
       (1) ลําดับในการแข่งขนั 

ลําดับในการแข่งขัน หากเป็นการเปรียบเทียบในระดับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยภายนอก พบว่า  
ส่วนใหญ่มีภารกิจที่แตกต่างกัน สถาบันฯ จึงได้ศึกษาข้อมูลองค์กรอ่ืนที่เหนือกว่ามาเทียบเคียงเพ่ือเป็นแรงผลักดันใน
การสร้างผลงานที่ดี คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) ซึ่งเป็น
หน่วยงานระดับชาติ ในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจด้านการวิจัยและ
พัฒนาภายใต้การดําเนินการของนักวิจัยจากศูนย์วิจัยแห่งชาติ มุ่งเน้นการนําผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์   

หากกล่าวถึงลําดับการแข่งขันงานวิจัยด้านข้าวของสถาบันฯ ทีมวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโดยการชักนํา
ให้เกิดการกลายพันธ์ุด้วยเทคโนโลยีลําไอออน เป็นทีมวิจัยที่ประสบความสําเร็จอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย 
ปัจจุบันมีข้าวพันธ์ุกลายที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 7 กลุ่ม มากกว่า 120 สายพันธ์ุ  โดย
ใช้เวลาในการพัฒนาพันธ์ุ 16 ปี : เอกสารอ้างอิง 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การเปล่ียนแปลงสําคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันและเป็นการสร้างโอกาสสําหรับงานวิจัย

ของสถาบันฯ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 ประเด็นการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจแบบ “เศรษฐกิจฐานการผลิต (Production-based Economy)” ให้เป็นแบบ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า 
(Value-based หรือ Value-driven Economy)” โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคเกษตรกร 
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ซึ่งเป็นการนํานโยบายสู่องค์ความรู้มาปฏิบัติจริง โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาสู่การแปรรูปให้
เกิดมูลค่าเพ่ิม และอาหารสุขภาพ  ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีความสําคัญและเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมและความร่วมมืองานวิจัยโดยเฉพาะด้านข้าวของสถาบันฯ ด้วยเช่นกัน 

(3) ข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ 
สําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันฯ ได้

กําหนดประเด็นการเทียบเคียงเป็น ตัวช้ีวัดด้านการวิจัยคือ 1) จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ 2) จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ และ 3) จํานวนผลงานที่ย่ืนจดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร
(ข้อมูลจากรายงานประจําปี สวทช. 2559-2561) (ผลลัพธ์หมวด 7) 

ทั้งน้ี ในการค้นหาข้อมูลมีข้อจํากัดเรื่องการได้มาของข้อมูลคือ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตัวช้ีวัดที่สําคัญของ
คู่เทียบได้อย่างครบถ้วน 

นอกจากน้ี  หากเป็นข้อมูลการเปรียบเทียบกับสถาบันวิจัย (ภายในมหาวิทยาลัย) สถาบันฯ ได้กําหนด
ประเด็นการเที ยบ เคียงเป็น ตัว ช้ี วัดท้ าทายตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติงานประจําปี  กับสถาบัน วิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 
จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งจํานวนทุนของสถาบันฯ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ทุกปี ดังน้ี 
ตารางที่ 7  จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 3 สถาบันวิจัย 

สถาบนัวิจัย จํานวนทุนสนบัสนนุการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จากแหล่งทนุภายนอก (ล้านบาท) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 28.3 46.9 73.4
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 130.6 127 126.7 125
สถาบันวิจัยสังคม 47.5 71.5 109.2 124

 (ข้อมลูจากระบบ CMU-MIS ณ สิงหาคม 2562) 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ ์
ตารางที่ 7 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญของสถาบันฯ  

ประเด็น ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์  

(จุดอ่อน/อุปสรรค)

ความได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ์ (จุดแข็ง/จุดเด่น) 

ด้านพันธกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/
เง่ือนไขของแหล่งทุน รวมทั้ง
ความถดถอยของภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ส่งผล
กระทบต่อการขอรับการ
สนับสนุนโครงการวิจัย 

- การที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันฯดําเนินภารกิจด้าน
การวิจัยที่มุ่งเน้นการดําเนินงานวิจัยและสนับสนุนงานวิชาการ
แบบบูรณาการบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยให้เป็นสถาบันวิจัยที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ 
และการดูแลผูสู้งอายุ ตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 -ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเช่ียวชาญ
ระดับสูง สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือวิจัย/แหล่ง
ทุนต่าง ๆ และผลักดันให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยเชิง 
บูรณาการ 

 -มีการบูรณาการวิจัยและความร่วมมืองานวิจัยกับเครือข่ายใน
และต่างประเทศ 
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ประเด็น ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์  

(จุดอ่อน/อุปสรรค)

ความได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ์ (จุดแข็ง/จุดเด่น) 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

รายได้ของสถาบันฯ ที่ได้รับ
จากค่าบริหารจัดการ
โครงการ (Overhead) ลดลง

มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว เน่ืองจาก
การเป็นองค์กรขนาดเล็ก 

ด้านบุคลากร ขาดนักวิจัย/ผู้เช่ียวชาญชาว
ต่างประเทศ ที่ปฏิบัติ
งานวิจัยประจําสถาบันฯ 

- นักวิจัยในสังกัดสถาบันฯ มคีวามเช่ียวชาญในหลากหลายสาขา 
ทําให้มีศักยภาพในการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

- บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ สามารถบริหารจัดการ
โครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 

มีการนําองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ชุมชน
และสังคม 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

สถาบันฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างเป็น
ระบบ ผ่านวงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) โดยมีการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน และการนําผลการประเมินไปปรับปรุง  ในด้านการบริหารจัดการองค์กรทุกด้านมีการใช้
แนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ที่เรียกว่า CMU-EdPEx เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน โดยสถาบันฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรประจําปี จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากน้ี มีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงการดําเนินงานทุกด้าน ตามหลักเกณฑ์
ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   



หมวด 1 
การนําองค์กร 

 
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง  

ก.วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
(1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม 

ผู้นําระดับสูงของสถาบันฯ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
เริ่มต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยผู้นําระดับสูงสุดคือ ผู้อํานวยการ ได้มีการนําเสนอนโยบายและ
แผนการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเข้ารับตําแหน่งหัวหน้าส่วนงาน  ดังน้ัน  
ผู้อํานวยการจึงได้กําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม ใช้นโยบายมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมีวิธีการ
คือ ขั้นแรกได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี 2561 เรียนเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
ด้านการจัดทํายุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้แก่บุคลากรและร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
พันธกิจ ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์หลักและตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งวางกรอบยุทธศาสตร์เชิงรุกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ตอบ
โจทย์ประเทศ 3 ด้านหลักคือ ด้านอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (Food & Health and Aging)   
ด้านสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน (Energy and Environment) และด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)  
หลังจากน้ัน ได้มีการระดมความคิดเห็นในรูปแบบการประชุมบุคลากรทุกภาคส่วน 2 ครั้ง ผ่านความเห็นชอบตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561  นอกจากน้ี มีการทํา
ประชาพิจารณ์กับบุคลากรทุกภาคส่วนและคณาจารย์หน่วยวิจัยในเครือข่าย ภายใต้หัวข้อ “STRI 4.0 : Chances 
and Challenges” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และขั้นตอนสุดท้ายผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  

จากวิธีการดังกล่าวข้างต้น จึงได้วิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบันฯ ดังน้ี 
วิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า”  
ค่านิยม  
 

 
 
 

สรุปกระบวนการนําองค์กรของผู้นําระดับสูง จนถึงการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ (รูปที่ 
1.1-1)  ดังน้ี  

1. การกําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ได้พิจารณาถึงนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและศักยภาพของสถาบันฯ เพ่ือใช้เป็นนโยบายและทิศทางในการนําองค์กร ซึ่งสอดรับกับความ
ต้องการและความจําเป็นของลูกค้า/ผู้รับบริการ/คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธ์ 

2. นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสถาบันฯได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําสถาบันฯ ก่อนนําไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

3. ผู้อํานวยการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสถาบันฯ สู่บุคลากรเพ่ือนําไปปฏิบัติผ่าน
การประชุมบุคลากรทุกภาคส่วนและการพบปะคณาจารย์หน่วยวิจัยเครือข่าย/หัวหน้าโครงการวิจัย  

S = Social Engagement       ความรับผิดชอบต่อสังคม 
T = Team Working              การทํางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 
R = Research of Integration  การวิจัยเชิงบูรณาการ 
I = Innovative Creativity      การสร้างนวัตกรรม 
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4. ผู้อํานวยการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยม สู่การปฏิบัติ โดยจัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับ
บุคลากรทุกภาคส่วน ผ่านการประชุมบุคลากรเป็นประจําทุกเดือนทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้งมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์, แผ่นพับ, วีดีทัศน์, e-mail, Facebook,  line กลุ่ม และ  
e-Document เพ่ือรับทราบและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

5. ผู้นําระดับสูง กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามนโยบายและทิศทางที่ได้ถ่ายทอด โดยให้ 
หัวหน้างาน/บุคลากรท่ีเก่ียวข้องนําเสนอ/ช้ีแจงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ รวมทั้งหัวหน้างาน
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานในท่ีประชุมบุคลากร เป็นประจําทุกเดือน นอกจากน้ี ผู้นําระดับสูงนําเสนอผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ  
ปีละ 2 ครั้ง หรือตามความจําเป็นเร่งด่วน 

6. ผู้นําระดับสูง กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีและตัวช้ีวัดการ
ดําเนินงาน (KPI) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์และการบรรลุพันธกิจหลัก มีการกําหนดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการแผนของสถาบันฯ 

7. คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินงาน และแจ้ง
ให้บุคลากรทุกภาคส่วนรับทราบ โดยผู้อํานวยการถ่ายทอดผ่านที่ประชุมบุคลากรประจําเดือน พร้อมทั้งแจ้งในระบบ  
e-Document 

 
 

 
 

รูปที่ 1.1-1 ระบบการนําองค์กรของผู้นาํระดับสูง (Leadership Model) 
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(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
ผู้นําระดับสูงได้แสดงถึงความมุ่งม่ันต่อการส่งเสรมิให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม โดย

มีการประกาศเจตจํานงการบริหารงานของสถาบันฯ ตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน  พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเล็งเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยมีการแต่งต้ัง
คณะทํางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือดําเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการสถาบันคุณธรรมตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  ผู้ นําระดับสูงให้การสนับสนุนการรับตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบภายใน ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นยํ้าให้บุคลากรทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด 
 นอกจากน้ี  ผู้นําระดับสูงได้ให้นโยบายการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรคือ มุ่งเน้นการ
ทํางานเชิงรุกแบบบูรณาการหรือความร่วมมือในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ/ทุกภาคส่วน ให้ปฏิบัติงานด้วย 
จิตบริการ มีความถูกต้อง แม่นยํา และมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด อาทิเช่น นโยบายการให้บริการ
แบบ One Stop Service ซึ่งมีการดําเนินการ 2 แนวทาง คือ 1) จัดบุคลากรเข้าไปบริหารจัดการด้านเอกสารให้กับ
โครงการวิจัยที่บริหารผ่านสถาบันฯ ต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยหัวหน้าโครงการทําหน้าที่วิจัยตามบริบท
ของโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามสัญญารับทุน และ 2) โครงการท่ีนําไปบริหารจัดการเอง หัวหน้าโครงการทํา
หนังสือขออนุญาตโดยระบุตัวบุคคลช่วยปฏิบัติงานโครงการ เป็นต้น   

(3) การสรา้งสถาบันฯ ที่ประสบความสําเร็จ 
ผู้นําระดับสูงมีวิธีดําเนินการที่ทําให้สถาบันฯ ประสบความสําเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว คือใน

ระดับนโยบายมีการปรับปรุงโครงสร้างสถาบันฯ โดยกําหนดให้มี “ศูนย์วิจัย” ภายใต้ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือดําเนินงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่การตอบโจทย์/แก้ปัญหาของ
ประเทศอย่างตรงจุดและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ได้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการสร้างนวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแสวงหาแหล่งทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ ดังน้ื  

1) ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic Driving Center) มุ่งเน้นการผลิตผลงานทางวิชาการ และเป็น
ศูนย์ที่ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกงานวิจัยของประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันฯ 

2) ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) มุ่งเน้นการผลิตผลงานเชิงวิชาการคุณภาพสูง ผลงาน
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 

3) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่าย (Network Research and Innovation Center) มุ่งเน้นการสร้าง
ความร่วมมือการวิจัยและ/หรือการสร้างนวัตกรรมในเครือข่ายกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

4) ศูนย์วิจัยนานาชาติ (International Research Center) มุ่งเน้นความเป็นเลิศงานวิจัยที่ตอบสนอง
นโยบายของประเทศ และสร้างความเป็นนานาชาติให้กับสถาบันฯ 

ผู้นําระดับสูงมีการสร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรมและการเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุน คือ มีการ
จัดทําข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ถึงแม้ว่า เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
นโยบายของแหล่งทุน เพ่ือให้มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ภายใต้กรอบคุณธรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยฯ อันจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12   
ใช้นโยบายเชิงรุกด้านการวิจัย มีการกําหนดแผนดําเนินการในลักษณะการทํากิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัย 
เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้า ผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียทั้งระดับชาติและนานาชาติ ผ่านการสื่อสาร การประสานงานรูปแบบต่าง ๆ มีการจัดเวทีผู้อํานวยการพบ
นักวิจัยเพ่ือระดมความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการ มีเป้าหมายหลักให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยในการย่ืน
เสนอต่อแหล่งทุนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ตลอดจนได้ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและ 
สายปฏิบัติการมีการบูรณาการในการทํางาน เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วม และสร้างความร่วมมือการทํางานเป็นทีม  
อาทิเช่น รูปแบบคณะกรรมการ/คณะทํางาน เป็นต้น เพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วผ่าน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทํางาน  ผลจากการบูรณาการทํางานร่วมกันทําให้สถาบันฯ เสนอโครงการวิจัยต่อ
แหล่งทุนต่าง ๆ มากกว่า 400 ล้านบาท (อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากแหล่งทุน) ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
มากกว่า 70 ล้านบาท ซึ่งสามารถดําเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

นอกจากน้ี  ในระดับปฏิบัติ ผู้นําระดับสูงยังได้สร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานคือ มีการปรับปรุง
พ้ืนที่การทํางานของนักวิจัยและสายปฏิบัติการในอาคารสถาบันฯ ทั้ง 3 ช้ัน ให้เกิดทัศนวิสัยที่ดี และมุ่งสู่การเป็น 
SMART Office  

สําหรับการมีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดตําแหน่งและการพัฒนาผู้นําในอนาคตของสถาบันฯ น้ัน  
ผู้นําระดับสูงได้สนับสนุนให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” อย่างสมํ่าเสมอ
เพ่ือให้มีคุณสมบัติ ทักษะและสมรรถนะตามท่ีมหาวิทยาลัยต้องการ สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทัน
ต่อแนวทางการก้าวไปสู่ CMU Transformation ของมหาวิทยาลัย 

ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค์กร 
(1) การสื่อสาร 

ผู้นําระดับสูงให้ความสําคัญต่อการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรท่ัวทั้งองค์กรคือ มีการ
ออกแบบระบบการสื่อสารกับบุคลากรภายในสถาบันฯ โดยการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม แก่บุคลากรทุก
ภาคส่วน ตลอดจนลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลายช่องทางทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งแบบทางเดียวและ
สองทาง อาทิเช่น การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก เป็นประธาน เพ่ือสื่อสารในเร่ืองที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จของสถาบันฯ เน้นยํ้าให้ทุกฝ่ายให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและขับเคลื่อนพันธกิจแต่ละด้าน การประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ทุกเดือน เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงานหลัก ร่วมพิจารณาประเด็นสําคัญต่าง ๆ ในการดําเนินงานเชิงนโยบาย  การประชุม
บุคลากรสายปฏิบัติการทุกเดือน การประชุมบุคลากรสายวิชาการ 2 เดือน/ครั้ง การสื่อสารโดยตรงจากผู้อํานวยการ 
หรือ Voice of Director การสื่อสารระหว่างทีมผู้บริหารและหัวหน้างานทาง line กลุ่ม เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนัก มี
ความมุ่งมั่น และช่วยผลักดันให้สถาบันฯ บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่กําหนด  สําหรับการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ไป
ยังกลุ่มลูกค้า/ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการประชุม สัมมนาในรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมเชิงรุก Forum 
งานวิจัย การจัดโครงการฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการแก่กลุ่มนักวิจัย การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านข้าว ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี 
เป็นต้น  นอกจากน้ี  มีการสื่อสาร/ช้ีแจง อีกหลากหลายช่องทางที่ไม่เป็นทางการเพ่ือเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
สําคัญสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เช่น เว็บไซต์  e-Mail, Facebook,  Line และ e-Document เป็น
ต้น ดังตารางที่ 1.1-1 

ในการสร้างความผูกพัน ผู้นําระดับสูงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการมอบรางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจําปีเพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากร เช่น รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจําปีสายวิชาการและ
สายปฏิบัติการ  เสนอช่ือให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น รางวัล
ช้างทองคํา เป็นต้น 
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ตารางที่ 1.1-1  ช่องทางการสื่อสารเรื่องที่สําคัญของผู้นําระดับสูง 
เรื่องสําคัญทีส่ือ่สาร กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร ความถ่ี 

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
-แผนยทุธศาสตร์/กลยุทธ์  
-แผนปฏิบัติงานประจําปี 
-ตัวช้ีวัด  
-ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการอํานวยการ
ประจําสถาบันฯ 
 

-การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสถาบันฯ 
 

2 ครั้ง/ปี 
หรือตามความ
จําเป็นเร่งด่วน

คณะกรรมการบริหารประจํา
สถาบันฯ 

-การประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสถาบันฯ 

ทุกเดือน 

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
-แผนยทุธศาสตร์/กลยุทธ์  
-แผนปฏิบัติงานประจําปี 
-ตัวช้ีวัด  
-ผลการดําเนินงาน 
-นโยบายการบริหารงาน 
-ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
 

-บุคลากรสายวิชาการ 
(นักวิจัย) 

-บุคลากรสายปฏิบัติการ 
 

การประชุม ผอ.พบนักวิจัย 
 

2 ครั้ง/เดือน 

-การประชุมบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 
-การประชุมบุคลากรสาย
ปฏิบัติการและสายวิชาการ 

-ทุกเดือน 
 
-3 เดือน/ครั้ง 

Voice of Director (VoD) ทุกเดือน 
การประชุมคณะกรรมการ
แผน 

1 ครั้ง/ 
ไตรมาส 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจําปี 

1 ครั้ง/ปี 

รายงานประจําปี 1 ครั้ง/ปี 
Line, e-Mail, e-Document 
โทรศัพท ์

ต่อเน่ือง 

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  
-แผนการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการ  
-ผลการดําเนินงาน 
-ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
 

ลูกค้า/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ประชุมร่วมกันภายใต้กิจกรรม
Forum บูรณาการงานวิจัย 

2 ครั้ง/เดือน 

จัดกิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี/องค์ความรู้/
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ตามระยะที่
กําหนดใน 
MoU/สัญญา
รับทุน 

เข้าพบ/พบปะโดยตรง ต่อเน่ือง 
รายงานประจําปี 1 ครั้ง/ปี 
เว็บไซต์สถาบันฯ ต่อเน่ือง 
Line, e-Mail, โทรศัพท ์ ต่อเน่ือง 

(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
ผู้นําระดับสูงและคณะผู้บริหารมีการบริหารอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุพันธกิจของสถาบันฯ โดยจัดทํา 

แผนกลยุทธ์เชิงรุก กําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ  หากพบว่า มีปัญหาอุปสรรคจะมีการทบทวนแผนปฏิบัติการร่วมกัน 
ซึ่งอาจเน่ืองมาจากผลกระทบทั้งภายในและภายนอก ดังมีรายละเอียดในหมวด 2 และหมวด 4  

สําหรับในปีที่ผ่านมา เน่ืองจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการปรับเปลี่ยนวาระผู้บริหาร ซึ่งเดิมมีการบริหาร
จัดการงานวิจัยเป็นแบบคลัสเตอร์วิจัย (Cluster) แต่นโยบายผู้บริหารวาระปัจจุบันได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ใน
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (Food , Health and Aging)  ดังน้ัน จึงได้
กําหนดธงนํา (Flagship) เป็นการบูรณาการงานวิจัยด้านข้าว ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
ของสถาบันฯ ซึ่งมีความคาดหวังว่า จะเป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์และสามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ก. การกํากับดูแลองค์กร 
(1) การกํากับดูแล 

สถาบันฯ มีความมั่นใจว่า การบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใน มีการกํากับดูแลอย่างมี
ความรับผิดชอบกล่าวคือ ในระดับมหาวิทยาลัยมีอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ในระดับสถาบันฯ มี ผู้อํานวยการ
เป็นผู้บริหารสูงสุด/ผู้นําระดับสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ทําหน้าที่  
วางนโยบาย กําหนดแนวทาง บริหาร จัดการ ตามพันธกิจ และพัฒนาสถาบันฯ ให้เกิดสัมฤทธ์ิผลตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ทําหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล นโยบายของ
สถาบันฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ผู้นําระดับสูงได้กํากับดูแลสถาบันฯ โดยผู้อํานวยการและคณะผู้บริหารมีการประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดําเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งในระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงาน วัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงผลการ
ดํา เ นินงานต่อผู้ มี ส่ วนไ ด้ส่ วน เสี ย  จํ าแนกเ ป็น  6  ด้ าน  ไ ด้แ ก่  1 )  ด้ านความโปร่ ง ใส  (Transparency) 
2) ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) 3) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-
Free) 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 5) ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work 
Integrity) และ 6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication)  ทั้งน้ี โดยสถาบันฯ มีการกํากับดูแลภายใต้
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ดังน้ี 
ตารางที่ 1.2-1 การกํากับดูแลภายใต้นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประเด็น การดําเนินงาน 
1. ด้านความโปร่งใส 

(สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx ด้าน
ความโปร่งใสในการดําเนินการ และ
ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

- เปิดเผยข้อมลูการดําเนินงานตามภารกิจของส่วนงานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการให้
สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์สถาบันฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) และติดบอร์ดประกาศสถาบันฯ   

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้ ผ่านช่องทาง Messenger 
facebook เพจของสถาบันฯ หรือติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์  
e-mail  

- ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เช่น ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

2. ด้านความพร้อมรับผิด 
(สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx  
ด้านความรับผิดชอบในการกระทําของ
คณะผู้บริหาร ด้านความรับผิดชอบต่อ 

- มีการประเมนิผลการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ยึดหลักการ
กระจายอํานาจ ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมรับผิดเมื่อ
เกิดความผิดพลาด และสร้างความเช่ือมั่นแก่บุคลากรว่า การ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
กลยุทธ์ที่กําหนด ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการเงิน และด้านการตรวจสอบ
จากภายในและภายนอก) 

- ควบคุมและกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ  

- ปฏิบัติตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ พ.ศ. 2561-
2565 โดยคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ เป็นผู้กํากับ
ดูแล 

- กําหนดนโยบายในการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ทุก 6, 9 และ 12 เดือน  

- มีระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยแต่งต้ัง   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัยรายไตรมาส 

- ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน โดยเฉพาะการรายงาน
สถานภาพการเงิน และสถานภาพงานวิจัย ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ทุกเดือน และรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณประจําเดือนต่อสํานักงานการตรวจสอบภายใน 

- รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจําปีต่อคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําสถาบันฯ 

- รับการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบภายใน และสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

- รับการตรวจประเมินคุณภาพการดําเนินงาน ผ่านระบบ CMU-
EdPEx โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรของมหาวิทยาลัย 
ปีละ 1 ครั้ง 

3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สําคัญคือ ความซือ่สัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน  

- ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและบุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย จริยธรรมผูป้ฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่โดยมกีารแจ้งนโยบายการรักษาจรรยาบรรณ
และวินัยอย่างเคร่งครัด 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร - ผู้อํานวยการและคณะผู้บรหิารมีการประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

- สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนสถาบันคุณธรรม โดยแต่งต้ัง
คณะทํางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
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ประเด็น การดําเนินงาน 
5. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน - มีการจัดกิจกรรม “ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work 

Integrity)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสถาบันคุณธรรม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจัดทําผังขั้นตอน
การให้บริการ (Work Flow) หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ลด
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ สามารถสื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รับทราบ เข้าใจ และเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน 

6. ด้านการสื่อสารนโยบายคุณธรรม
ภายในหน่วยงาน   

-ให้ความสําคญัในการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยปฏิบัติตาม
ข้อพ้ืนฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 

- มีการสื่อสารนโยบายการดําเนินงานด้านองค์กรคุณธรรมและความ
โปร่งใส โดยจัดกิจกรรม “Kick-Off สถาบนัฯ คุณธรรม” รวมทั้งมี
การสื่อสารในที่ประชุมบุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
รับรู้ทั่วทั้งองค์กร  

นอกจากน้ี  ในการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง ผู้ นําระดับสูงได้มอบอํานาจการสั่งการให้กับผู้บริหารระดับ 
รองผู้อํานวยการ เพ่ือให้มีโอกาสในการบริหารจัดการและตัดสินใจได้ มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาและความ
รับผิดชอบของแต่ละงานในสํานักงานสถาบันฯ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย” ทุกระดับ 
 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มหา วิทยาลั ย เชี ย ง ให ม่ มี ระบบการประ เ มินผลการปฏิบั ติ ง านของผู้ อํ านวยการ  โดย 

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงาน มีการประเมินรอบ 1 ปี 6 เดือน และรอบ 3 ปี เพ่ือให้มีช่วงระยะเวลาของการปรับปรุงการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานจะประเมินถึงคุณภาพงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จําเป็น
สําหรับการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร โดยถือเป็นการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงอีกทางหน่ึง รวมทั้งยังเป็นการ
ตรวจทานการบริหารงานของผู้นําให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีหลักธรรมาภิบาลในการทํางาน  สําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อํานวยการ  ผู้อํานวยการเป็นผู้ประเมินในส่วนของการบริหารผ่านระบบ TOR/JA 
ทุก 6 เดือน  การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการสถาบัน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ TOR/JA 
ทุก 6 เดือน และประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง   
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ TOR/JA ทุก 6 เดือน และ
ประเมินภาระงานและผลการปฏิบัติงานบริหาร ปีละ 2 ครั้ง    

ทั้งน้ี  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินดังกล่าว ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการนําองค์กรด้าน
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การสร้างความผูกพันของบุคลากร และใช้เป็นปัจจัยนําเข้าในการปรับแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป 
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ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตาม

มาตรฐาน    
สถาบันฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร ทั้งในด้าน

การบริหารทั่วไป ด้านการเงินบัญชี และด้านการวิจัย ตามพระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยได้
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมด้านคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการ จึงได้มีการกํากับให้มีการ
ดําเนินงานด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีระบบการติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/คุณธรรม จริยธรรมที่เก่ียวข้อง โดย ผู้บริหารทุกระดับ สํานักงานการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัย สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร คณะกรรมการอํานวยการ
ประจําสถาบันคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ คณะกรรมการด้านแผน และคณะทํางานด้านการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ตามระยะเวลาที่กําหนดหรือตามความจําเป็นเร่งด่วน   

อีกทั้ง  มีการแต่งต้ังคณะทํางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และผู้อํานวยการฯ ได้ประกาศแสดง
เจตจํานงสุจริตการบริหารของสถาบันฯ และคําประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต จํานวน 2 ฉบับ ผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ 
เพ่ือเป็นการประกาศการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เล็งเห็นความสําคัญและมี
จิตสํานึกในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
สถาบันฯ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม โดยสื่อสารผ่านคู่มือสถาบันคุณธรรม  

และจัดให้มีคณะทํางานสถาบันคุณธรรม เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสถาบันฯ ให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อน
คุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วในข้อ 1.2ก (1) สําหรับปี 2562 ผู้อํานวยการได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม “ด้านคุณธรรมการ
ทํางานในหน่วยงาน” ซึ่งมติที่ประชุมคณะทํางานสถาบันคุณธรรม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562   
มีความเห็นร่วมกันว่า ควรมีการกําหนดขั้นตอน (Work Flow) การปฏิบัติงานที่เด่น ๆ ของแต่ละงานในสํานักงาน และ
จัดทําเป็นผังการให้บริการ เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบวิธีการ
ดําเนินงาน ตลอดจนลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ลดความขัดแย้งในองค์กร และให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ในส่วนของจริยธรรมด้านการวิจัย ผู้อํานวยการได้เน้นยํ้าในที่
ประชุมบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอให้นักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย รวมทั้งกฎระเบียบเฉพาะสําหรับการดําเนิน
งานวิจัยและบริการวิชาการของแหล่งทุนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด 

ผู้อํานวยการมีการกําหนดให้ยึดมั่นในความชอบธรรม และจริยธรรม เป็นสมรรถนะหลักของบุคลากรทุก
คน โดยกําหนดเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในส่วนของพฤติกรรมการทํางาน 
กรณีที่มีการรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ สถาบันฯ สนับสนุนให้มีการเข้ารับการปฐมนิเทศช้ีแจงและรับมอบคู่มือ
จรรยาบรรณจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มั่นใจว่า บุคลากรจะมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  ทั้งน้ี หากพบว่า 
บุคลากรมีการประพฤติผิดจริยธรรมจะมีการดําเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาํคญั   
(1) ความผาสุกของสังคม 

สถาบันฯ คํานึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมผ่านระบบสิ่งแวดล้อม สังคมและ
เศรษฐกิจ  คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย “มช.รักษ์โลก CMU : Smart City-Clean Energy” ของ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของสถาบันฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร 
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เชิงสร้างสรรค์ โดยดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนและมลพิษต่อชุมชนและสังคม อาทิ
เช่น การจัดการแยกขยะ การใช้ถุงผ้าแทนใช้ถุงพลาสติก การประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า นํ้าประปา นํ้ามันเช้ือเพลิง) การ
ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้แนวเสาไฟฟ้ารอบบริเวณอาคารสถาบันฯ เพ่ือลดความเสี่ยงอุบัติเหตุแก่ผู้มาติดต่อจาก
ภายนอกและผู้สัญจรเป็นต้น ซึ่งคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ทุกภาคส่วน ได้ให้ความร่วมมือและถือเป็น 
แนวปฏิบัติอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ  

นอกจากน้ี  ผู้นําระดับสูงของสถาบันฯ ยังมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมคือ การบริจาคพัสดุที่ 
หมดความจําเป็นแก่หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ ได้แก่ บริจาคครุภัณฑ์สํานักงานและครุภัณฑ์
ยานพาหนะ ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่นของโรงเรียน  บริจาคครุภัณฑ์ประเภทช้ันวางหนังสือ ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยาน
แห่งชาติ ต.แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือนําไปใช้จัดเก็บเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ งานวิจัย วารสารและ 
สื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน และบริจาคความรู้ด้วยหนังสือ ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนดอก เพ่ือเป็นคลังความรู้แก่
คณะครูและนักเรียน   

(2) การสนับสนุนชุมชน 
สถาบันฯ มีการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สําคัญอย่างจริงจัง โดยได้กําหนดให้

การบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ที่สําคัญตามพันธกิจ “การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยใช้สมรรถนะหลักของสถาบันฯ ในการ
วิจัยเชิงบูรณาการที่มีการทํางานร่วมกันทุกศาสตร์ ไปใช้ในการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ ซึ่งการกําหนดชุมชนน้ัน 
เน่ืองจากสถาบันฯ มีการดําเนินการวิจัยเชิงบูรณาการ จึงพิจารณาชุมชนจากการวิเคราะห์ความคาดหวังและ 
ความต้องการองค์ความรู้/รวมทั้งความเป็นไปได้ของโจทย์วิจัยในพ้ืนที่ 

ในระยะที่ผ่านมามีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือนําองค์ความรู้ไปถ่ายทอดหรือบริการวิชาการสู่ผู้ใช้
ประโยชน์ ชุมชนและสังคม อาทิเช่น กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติทางชีวเคมีของน้ําผึ้งชันโรงเพ่ือ
ผลักดันให้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิตอย่างย่ังยืนในอนาคต แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงนํ้าผึ้งชันโรง บ้านต้นเลียบ ต.รําพัน  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวพันธ์ุกลาย
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุด้วยเทคโนโลยีลําไอออนพลังงานต่ําให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยไผ่เพ่ือการผลิต จ.ราชบุรี 
จํานวน 5 สายพันธ์ุ เพ่ือขยายจํานวนเมล็ดพันธ์ุสําหรับใช้ในการเพาะปลูกแก่เกษตรกร  และกิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
จังหวัดราชบุรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.ราชบุรี  กิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู้การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่ายผู้ผลิตสิ่งทอพ้ืนบ้านใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production)  กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการย้อมสีธรรมชาติ เพ่ือพัฒนากระบวนการย้อมสี
ธรรมชาติในการผลิตสิ่งทอพ้ืนบ้านให้ได้มาตรฐานโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชนบ้านเชิงดอย ต.สบเต๊ียะ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้วยสิ่งทอพ้ืนบ้าน  กิจกรรมยกระดับและ
พัฒนาสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาคุณภาพผ้าทอชนเผ่า แก่กลุ่ม
ทอผ้ากะเหร่ียงบ้านเมืองแพม ต.ถ้ําลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ผลที่ได้รับคือ ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
มาตรฐานรองรับ สามารถทํารายได้เพ่ิมขึ้น  เป็นต้น 

 
 
   
 



หมวด 2 
กลยุทธ์ 

 
2.1 การจัดทํากลยุทธ์   

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ ์
    (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

สถาบันฯ มีการวางแผนทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น โดยแผนระยะยาว คือ แผนเชิงกลยุทธ์ 
มีระยะเวลา 5 ปี ส่วนแผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติการประจําปี มีระยะเวลา 1 ปี โดยมีระบบและกลไกที่ใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ์ ดังน้ี 
ตารางที่ 2.1-1  ระบบและกลไกการจัดทาํแผนกลยุทธ ์

ขั้นตอน กระบวนการ/วิธกีารโดยย่อ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ 

ปัจจัยนําเขา้ 

การเตรียมการ/
การวางแผน 
Plan : P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดกรอบแนวทางตามแผนพัฒนา
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที ่12 
(2560-2564) 

3-4 เดือน 
ก่อนสิ้นสุด
แผนกลยุทธ์ 
ฉบับเดิม และ
ทบทวนทุกปี 

- แผนพัฒนา
การศึกษา มช. 
ระยะท่ี 12  

กรอบดําเนินการตามวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธ
กิจ ของสถาบันฯ และกรอบการประกัน
คุณภาพ  

คณะผู้บริหาร -แผนพัฒนา
การศึกษา มช. 
ระยะท่ี 12  
-ความคิดเห็น
บุคลากรทุกภาค
ส่วน 

- สรุปวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี และตัวช้ีวัด
ตาม 
คํารับรองการปฏิบัติงาน 

หน่วยนโยบาย
และแผน 

-ข้อมูลผลและ
เป้าหมายตัวชี้วัด
ปีท่ีผ่านมา 
-ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ และ
คณะกรรมการ
อํานวยการ
ประจําสถาบันฯ 

แต่งต้ังคณะกรรมการแผนพัฒนาของสถาบันฯ หน่วยบริหาร
บุคคล 

 

การดําเนินการ 
Do : D 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ 

สภาพแวดล้อมภายนอก  
โดยการจัดประชุมบุคลากรทกุภาคส่วน และใช้
เครื่องมอื SOAR Analysis และ SWOT 
Analysis  

กรกฎาคม-
สิงหาคม และ 
ทบทวนทุกปี 

-ผู้บริหาร 
-บุคลากรทุก
ภาคส่วน 

-ข้อมูล SWOT ปี
ท่ีผ่านมา 
-รายงานประจําปี
-รายงานผลตรวจ
ประเมินคุณภาพ 
-ข้อมูลการรับฟัง
เสียงลูกค้า 
-ความคิดเห็น
บุคลากรทุกภาค
ส่วน 
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ขั้นตอน กระบวนการ/วิธีการโดยย่อ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ 

ปัจจัยนําเขา้ 

- จัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี 
โดย ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการแผน ผ่านความ
คิดเห็นของบุคลากรทกุภาคส่วน 
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ และคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําสถาบันฯ 
- แปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจําปี  

ทุก 5 ปี/ 
ตามวาระของ
ผู้อํานวยการ 

 
 

 
 

คณะกรรมการ
แผน 
 
 
 
 

-ข้อมูล SWOT 
ปีปัจจุบัน 
-ข้อมูลผลและ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดปีท่ีผ่าน
มา  
-ข้อมูลสรุป
วิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงาน ปีท่ี
ผ่านมา 
-ความคิดเห็น
บุคลากรทุกภาค
ส่วน 

- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
โดย ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการแผน ผ่านความ
คิดเห็นของบุคลากรทกุภาคส่วน ผ่านความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ  
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี สู่การ
ปฏิบัติ 

ทุกปี 

 

-คณะกรรมการ
แผน 
 
 
-ผู้อํานวยการ 

การตรวจสอบ 
Check : C 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
โดย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการ มกีารรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการแผน 

-รายไตรมาส 
-รายปี 

คณะกรรมการ
แผน 

ผลการ
ดําเนินงานของ
ปีปัจจุบัน  

การ
ปรับปรุง 
Act : A 

นําผลการประเมิน 
- ดําเนินการต่อเน่ืองสําหรับแนวทาง/
กิจกรรม/โครงการท่ีบรรลุเป้าหมาย 

ตามรอบ
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
โครงการ 

-ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ และ
คณะกรรมการ
อํานวยการ
ประจําสถาบันฯ 

- ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี แผนกล
ยุทธ์ระยะ 5 ปี ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
มากย่ิงขึ้น 

ทุกรอบ
ปีงบประมาณ 

คณะกรรมการ
แผน 

สําหรับในปี 2561 เน่ืองจากวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการ ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 
วาระ 4 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  ดังน้ัน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในวาระ
ปัจจุบันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จึงเรียกช่ือ 
แผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบันฯ ว่า “แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561-2565”  
โดยกระบวนการได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เริ่มต้นจากการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
(Internal Environment) และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment) เพ่ือนําไปทบทวนวิสัยทัศน์ 
(Vision) และพันธกิจ (Mission) ภายใต้บริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต มีกระบวนการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ด้วยเครื่องมือ SOAR Analysis  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาให้
ความรู้และทบทวนในรายละเอียดต่าง ๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจําปี 
2561 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 มีการทบทวนกลยุทธ์ในที่ประชุมบุคลากร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามลําดับ ดังน้ี 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการแผนของสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561   
3) ผ่านการประชาพิจารณ์ร่างแผนกลยุทธ์จากบุคลากรทุกภาคส่วนและคณาจารย์หน่วยวิจัยเครือข่าย เมื่อ

วันที่ 21 กันยายน 2561  
4) ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 

 



23 
 

 
          

 
 

รูปที่ 2.1-1 กระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธ ์
 

(2) นวัตกรรม 
การระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบันฯ ได้มาจากการที่มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ

เห็นชอบให้ปรับภารกิจใหม่ของสถาบันฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ ซึ่งสถานการณ์
ด้านการวิจัย/ทิศทางการวิจัยของประเทศได้ปรับเปลี่ยนไปคือ กําหนดให้มีการบูรณาการวิจัยที่มุ่งเป้ามากขึ้นใน 
เชิงบูรณาการแผนงาน  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุนให้สถาบันฯ ดําเนินภารกิจด้านการวิจัยที่มุ่งเน้นการ
ดําเนินงานวิจัยและสนับสนุนงานวิชาการเชิงบูรณาการด้านอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ แบบบูรณาการ
บนฐานของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Integrated Research on Food & Health and Aging) โดยให้
สถาบันวิจัยมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

การได้รับการมอบหมายภารกิจใหม่จากมหาวิทยาลัยจึงเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ เน่ืองจากสถาบันฯ มี
ผู้บริหารระดับสูงที่มีความเช่ียวชาญสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือวิจัย ประสานเช่ือมโยงแหล่งทุนต่าง ๆ 
เป็นการเพ่ิมโอกาสในการผลักดันให้เกิดโครงการวิจัยร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการบูรณาการงานวิจัยและแสวงหา
ความร่วมมือด้านการวิจัยกับเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างงานวิจัยเพ่ิมขึ้น  นอกจากน้ี บุคลากรด้าน
การวิจัยมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในหลากหลายสาขา ทําให้มีศักยภาพในการทําวิจัยเชิงบูรณาการ ซึ่งโอกาส 
เชิงกลยุทธ์ดังกล่าวน้ี ได้ผ่านการทบทวนและระดมความคิดเห็นในที่ประชุมบุคลากรทุกภาคส่วน จํานวน 3 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561, วันที่ 17 สิงหาคม 2561 และวันที่ 21 กันยายน 2561 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ได้กระตุ้นนําไปสู่การพิจารณาการสร้างนวัตกรรม คือ บุคลากรทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน
กํ าหนดวิสัยทัศน์คื อ  “องค์กรที่ เ ป็น เลิศ ในการ วิจัย เ ชิ ง บูรณาการ  มุ่ งสร้ า งน วัตกรรมอันทรงคุณค่ า  
(Excellent Center in Integrated Research for Valuable Innovation)” ซึ่งหมายถึง การเป็นองค์กรที่เน้นการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมจากการวิจัย ในการตอบโจทย์
ของภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม และ กําหนดเป้าประสงค์หลักคือ “สร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่นําไปใช้
ประโยชน์จริงและตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 
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(3) การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ 

สถาบันฯ มีวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดย
ดําเนินการตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ดังน้ี 
ตารางที่ 2.1-2  วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ข้อมูล/สารสนเทศทีใ่ช้ประกอบ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

วิธีการรวบรวม/วิเคราะห์ขอ้มูล 

1. แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 
12 พ.ศ. 2560-2564 

- ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยนโยบายและแผน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
เข้าร่วมรับฟังช้ีแจง/ถ่ายทอด แผนฯ 12 จากมหาวิทยาลัยตามระยะ 

- หน่วยนโยบายและแผน แจง้แผนฯ 12 ฉบับสมบูรณ์ ต่อผู้บริหารและทกุ
ภาคส่วน ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์  

- ผู้บริหารแจ้งแผนฯ 12 ในทีป่ระชุมบุคลากร และที่ประชุมคณะกรรมการ
แผน เพ่ือใช้เป็นแมบ่ทในการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบันฯ (ปรากฎ
ใน กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หน้า 22 ) 

2. รายงานประจําปี 
 

หน่วยนโยบายและแผน เป็นฐานในการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน 
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านการประกันคุณภาพ โดยแหล่งข้อมลู
ได้จากทุกกลุ่มงานได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ งานการเงิน การคลังและพัสดุ และ ศูนย์วิจัย/
หน่วยวิจัย  
โดยได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกด้านมาประกอบใช้ในการวางแผนกล
ยุทธ์ 

3. รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพ  

หน่วยประกันคุณภาพดําเนินการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ประจําปี และลําดับความสําคัญแต่ละหมวด ถึงความเร่งด่วน/ความเสี่ยงที่มี
ผลต่อความสําเร็จในอนาคตของสถาบันฯ/ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยแจ้งเวียนบุคลากรทุกภาคส่วน และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงและดูความ
สอดคล้องในการวางแผนกลยุทธ์ปีต่อไป 

4. ข้อมูล SWOT  
ความคิดเห็นบุคลากรทุกภาคส่วน

- งานบริหารทัว่ไป ได้จัดประชุมบุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกับผู้บริหารและที่
ปรึกษาผู้ทรงคณุวุฒิ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เพ่ือระดมความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้
เครื่องมือ SOAR Analysis ที่พัฒนามาจาก SWOT Analysis และใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ โดยวิธีการเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกัน
วิเคราะห์องค์กรได้แก่ 1) จุดแข็งที่โดดเด่นเป็นความท้าทายหรือความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strengths : S) จุดอ่อนที่ต้องการปรับปรุง 2) 
โอกาสในการพัฒนา/สร้างความเข้มแข็ง (Opportunities : O)  3) 
เป้าหมาย/ 
แรงบันดาลใจที่ต้องการให้เกิดในอนาคต (Aspirations : A) และ  
4) ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ (Results : R)  

- จากผลวิเคราะห์ SOAR ได้ร่วมกันกําหนดภาพอนาคตของสถาบันฯ โดย
คํานึงถึงความเป็นไปได้ เลือกความท้าทายหรือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
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ข้อมูล/สารสนเทศทีใ่ช้ประกอบ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

วิธีการรวบรวม/วิเคราะห์ขอ้มูล 

ที่ได้วิเคราะห์ไว้ ปรับเป็นวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และต่อยอดไป
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ  

 
 

5. -ข้อมลูผลและเป้าหมายตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ข้อมูลสรุปวิเคราะห์และ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน  

 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/โครงการ มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการแผนของสถาบันฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ดังน้ี 
- งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รายงานผลด้านการ 
วิจัย และด้านการบริการวิชาการ 

- งานบริหารทัว่ไป รายงานผลด้านการบริหารจัดการ ด้านแผน และ
คุณภาพ 

- งานการเงิน การคลังและพัสดุ รายงานผลด้านบริหารการเงินและ
งบประมาณ และด้านการพัสดุ 
หากมีกรณีที่ผลมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้มีการติดตามเร่งรัด 
และร่วมกันหาแนวทางผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ
นําไปปรับใช้ 

- หน่วยนโยบายและแผน ดําเนินการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผน 
เมื่อสิ้นสุดแผน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแผน เพ่ือร่วมกัน
ประเมินผล หากมีกรณีที่ผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร่วมกันหาแนวทางใน
การปรับปรุงและผู้รับผิดชอบนําแนวทางไปปรับแผนในรอบปีต่อไป  

6. ข้อมูลการรบัฟังเสียงลูกค้า 
 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ดําเนินการรับฟังเสียงจากลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือสรปุ
ความต้องการ/ความคาดเหวังของลูกค้า โดยหน่วยนโบายและแผน 
นําสารสนเทศจากการรับฟังเสียงลูกค้าในประเด็นที่สําคัญ มาออกแบบและ
วางแผนเชิงกลยุทธ์  

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก  
ตามท่ีสถาบันฯ ได้กําหนดสมรรถนะหลักคือ “มีความเช่ียวชาญในการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ” ซึ่ง

มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของสถาบันฯ  ดังน้ัน การตัดสินใจเรื่องระบบงานของสถาบันฯ ได้ใช้
สมรรถนะหลักเป็นตัวต้ังต้นในการออกแบบระบบงาน ระบบงานของสถาบันฯ จึงมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันที่จะ
ตอบสนองพันธกิจ และส่งเสริมการนําองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ได้ 

ระบบงานของสถาบันฯ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
1) ระบบงานหลัก (Core Process)  ได้แก่ การวิจัยเชิงบูรณาการ การผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เชิงวิชาการ ชุมชน และเชิงพาณิชย์ และการบริการวิชาการ  
2) ระบบงานสนับสนุน (Support Process) ทําหน้าที่สนับสนุนระบบงานหลักในด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ ต้น

นํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา ดังน้ี 
2 .1) การบริหารทั่ วไป  ทําหน้าที่ ใ ห้การสนับสนุนด้านธุรการ  ด้านแผนและงบประมาณ  

ด้านอัตรากําลัง ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ด้านอาคารสถานที่ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านประกันคุณภาพ  

2.2)  การบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ทําหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านการ
ประสานความร่วมมือ การพัฒนาและเสนอข้อเสนอโครงการ ด้านการรับทุนวิจัย ด้านการ
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ติดตามและประเมินผลการวิจัย ด้านการจดลิขสิทธ์ิ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการเผยแพร่
ผลงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 .3)  การเ งิน  การคลังและพัสดุ  ทําหน้าที่ ให้การสนับสนุนด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านการพัสดุ และด้านยานพาหนะ  

ทั้งน้ี  เน่ืองจากสมรรถนะหลักของสถาบันฯ คือ มีความเช่ียวชาญการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ  
ดังน้ัน ระบบงานหลักของสถาบันฯ จึงมีการดําเนินการเป็น 2 ลักษณะคือ นักวิจัยในสังกัดดําเนินการด้วยตนเอง และ 
นักวิจัยในสังกัดดําเนินการร่วมกับคู่ความร่วมมือ  สําหรับระบบงานสนับสนุน เป็นระบบงานที่สถาบันฯ ดําเนินการ
ด้วยตนเองทั้งหมด 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
          (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

สถาบันฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้อํานวยการ โดยกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ในภาพรวมของสถาบันฯ จําแนกออกเป็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 
ดังน้ี 
เป้าประสงค์หลักในภาพรวม  สร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่นําไปใช้ประโยชน์จริงและตอบโจทย์การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 
เม่ือสิ้นสุดแผน 

ยุทธศาสตร์ด้าน การวิจัยและ
ประสานความร่วมมือให้เกิด
งานวิจัยเชิงบูรณาการ 
 

ยกระดับการวิจัยและประสานความ
ร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ ที่
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/ 
เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิง
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 

ยุทธศาสตร์ด้าน การบริการ
วิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
 

พัฒนาและสนับสนุนการนําองค์
ความรู้ไปบริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 
ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการ
วิชาการแก่สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อ
ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 
ไม่น้อยกว่า 12 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหาร
จัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
 

องค์กรขนาดเล็กที่มีระบบบริหาร
จัดการที่สร้างสรรค์ ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และมีคณุธรรม 

1. ร้อยละการบรรลุผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของผลการประเมนิองค์กร
คุณธรรมและความโปร่งใส ไมน้่อย
กว่า ร้อยละ 90  

 
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันฯ ได้ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ประโยชน์
จากความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย/เง่ือนไขของแหล่งทุน 
รวมท้ังความถดถอยของภาวะเศรษฐกิจประเทศ ส่งผลกระทบต่อการขอรับสนับสนุนโครงการวิจัย/รายได้จากค่า
บริหารจัดการโครงการ (Overhead) มีแนวโน้มลดลง น้ัน  สถาบันฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสเชิงกลยุทธ์การที่
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันฯ ดําเนินภารกิจด้านการวิจัยที่มุ่งเน้นการดําเนินงานวิจัยและสนับสนุนงาน
วิชาการแบบบูรณาการบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กอรปกับความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหาร 
ระดับสูงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเช่ียวชาญระดับสูง สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือวิจัย/แหล่งทุนต่าง ๆ 
และผลักดันให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ  ความได้เปรียบที่นักวิจัยในสังกัดมีความเช่ียวชาญใน
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หลากหลายสาขา ทําให้มีศักยภาพในการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยังมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ สามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  รวมทั้งความได้เปรียบการเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว 
ทําให้มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพได้ 

2.2 การนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
  ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสู่การปฏิบัติ 

         (1) แผนปฏิบัติการ 
วิธีการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี สถาบันฯ ได้ดําเนินการโดยจัดประชุมคณะกรรมการ

แผน ร่วมกับคณะผู้บริหาร นําแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ภาคส่วน และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ แล้ว รวมท้ังนําตัวช้ี วัด 
ท้าทายตามคํารับรองการปฏิบัติงานที่สถาบันฯ ได้ลงนามกับมหาวิทยาลัย มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญเป็น 
อันดับแรก โดยผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดหลักแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมกันกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี และเลือกแผน
กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของแผนกิจกรรมที่มีแนวโน้มช่วย
ผลักดันให้ตัวช้ีวัดท้าทายของสถาบันฯ บรรลุเป้าหมายได้ มีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ดังตารางที่ 2.2-1 
         (2) การนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 

สถาบันฯ มีวิธีการในการนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ โดยวิธีการถ่ายทอดทั้งก่อนเริ่มปีงบประมาณ 
2562 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการแผน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 และผู้อํานวยการได้ถ่ายทอดแผนผ่านที่ประชุม
บุคลากรทุกภาคส่วน และลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คณาจารย์หน่วยวิจัยเครือข่าย) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2561 และหลังเริ่มปีงบประมาณ 2562 ผู้อํานวยการได้ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ในที่ประชุมบุคลากรซึ่ง
จัดเป็นประจําทุกเดือน และที่ประชุมผู้อํานวยการพบนักวิจัย ซึ่งจัด 2 เดือน/ครั้ง เพ่ือช้ีแจงรวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากร
ทราบถึงความรับผิดชอบในการร่วมผลักดันตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะตัวช้ีวัดท้าทายที่สถาบันฯ ได้ร่วมลง
นามคํารับรองการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ และ 2) จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 
       ในส่วนของการติดตามและประเมินผลน้ัน นอกจากการติดตามผลรายไตรมาสแล้ว ทุกสิ้นปีงบประมาณ
สถาบันฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี กล่าวคือ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
แผน โดยวิธีการจัดทําแบบสอบถามให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการประจําปี โดยคณะกรรมการแผน และคณะกรรมการบริหารประจํา
สถาบันฯ ได้นําข้อเสนอแนะของบุคลากร ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน/ปรับปรุง พร้อมทั้งจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
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ตารางที่ 2.2-1  แผนปฏิบัติการของสถาบันฯ จําแนกตามยุทธศาสตร์ แสดงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ค่าคาดการณ์) และ แผนบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ยกระดับการวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลยุทธ ์ สร้างและพัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการ 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาทต่อปี 

1.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS 

1.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
หน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ) 

1.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
ภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

1.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
ต่างประเทศ 

บาท 35,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับชุมชน 
ภาคเอกชน หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 
1. บูรณาการงานวิจัยกับชุมชน/ภาคเอกชน เพื่อ

รับทราบปัญหาและความต้องการ 
2. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 
3. รางวัลผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน

ฐานข้อมูลระดับ (ISI) สูงสุด โดยมีเงื่อนไขต้องเป็น 
First Author หรือ Corresponding Author  

4. สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ  
5. สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ

และชุมชนในการสร้างขีดความสามารถใน
ภาคเอกชนในยุค 4.0 

6. สนับสนุนทุนสมทบ เพื่อนําเสนอผลงานวชิาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

2 จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ (ปีปฏิทิน) 

บทความ 36 36 36 36 

3 
 

จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัย  โครงการ 21 21 21 21 
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กลยุทธ ์ ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อการขยายผลในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 
แผนงาน  พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อการขยายผลในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

4 จํานวนผลงานวจิยัที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง  ผลงาน 4 5 6 7 กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงาน
ระดับชาติและนานาชาติ 
กิจกรรมย่อย  ดังนี้ 
1. บูรณาการงานวิจัยกับชุมชนและ/หรือภาคเอกชน เพื่อรับทราบปัญหา

และความต้องการ  
2. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
3. กิจกรรมต่อยอดผลงานวิจัยสู่ทรัพย์สินทางปัญญา  
4. สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ  
5. สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชนในการ

สร้างขีดความสามารถในภาคเอกชนในยุค 4.0 

5 จํานวนผลงานที่ยื่นจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร  ผลงาน 2 2 2 2 

 
กลยุทธ ์ สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
แผนงาน  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

6 จํานวนนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รับการสนับสนุน
ให้ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ  

คน 2 2 2 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
1. อบรมการใช้เครื่องมือเฉพาะทางด้านบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม 

EndNote  
2. อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
3. อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ (proposal) และการออกแบบ

งานวิจัย/งานทดลอง (Research Design) เพื่อขอทุนวิจัยระดับนานาชาติ 

7 จํานวนเงินสนับสนุนการไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

บาท 100,000 100,000 100,000 100,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สงัคม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ พัฒนาและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผูใ้ช้ประโยชน์ ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม  
กลยุทธ ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคสังคม 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการ
แก่สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และ
สังคม  

โครงการ/
กิจกรรม 

3 3 3 3 โครงการ/กิจกรรม เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค ์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ องค์กรขนาดเล็กที่มีระบบการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม  
กลยุทธ ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
แผนงาน  พัฒนาทักษะที่สําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 จํานวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้ง
กิจกรรมปกติและกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ
ออนไลน์  

กิจกรรม 1 1 1 1 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการให้บริการที่ดี 
- ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาอาเชียน 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย  
(In-bound/Out-bound) 

3. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานประจํา  
4. กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เชิงสร้างสรรค์บนฐานธรรมาภิบาลขององค์กร 

2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะบุคลากร    

ร้อยละ 100 100 100 100 

3 จํานวนผลงานที่เกิดจากการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานประจําของบุคลากร  

ผลงาน 1 1 1 1 
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กลยุทธ ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบ กระบวนการและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบมีส่วนร่วม 
แผนงาน  พัฒนาระบบและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

4 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล  

ตัวแบบ 1 1 1 1 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เชิงสร้างสรรค์บนฐานธรรมาภิบาลขององค์กร 

5 ร้อยละการยอมรับตัวแบบและ
ระบบปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิง
สร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล  

ร้อยละ 100 100 100 100 

 
กลยุทธ ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นเลิศ 
แผนงาน  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะ 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

6 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการบริหารงานวิจัย
ในรูปแบบดิจิทัล 

ตัวแบบ 1 1 1 1 กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะ

7 ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
งานวิจัยของผู้รับบริการ  

ร้อยละ 80 80 80 80 

 
กลยุทธ ์ พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่ทันสมัย 
แผนงาน  พัฒนาระบบและกลไกการ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเชิงรุก 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

8 ตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรทั้งระบบ 
Off line และ On line  

ตัวแบบ 1 1 1 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 4.0 
- วีดิทัศน์แนะนําสถาบันฯ 
- Voice of Director รายเดือน 
- e-Brochure ภาพรวมสถาบันฯ  
- e-Brochure การบริการวิเคราะห์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

9 สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กรที่เป็นนวัตกรรม ทั้งระบบ Off 
line และ On line

ช่องทาง 4 4 4 4 
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ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

10 ร้อยละความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กรของกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ 80 80 80 80 

 
กลยุทธ ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารและการบริการ 
แผนงาน  พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปี 2562-2565

โครงการ / กิจกรรม

11 มีฐานข้อมูลและชุดสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ
องค์กร 

ฐานข้อมูล มี กิจกรรมพัฒนาระบบ SMART STRI บนเว็บไซต์สถาบันฯ ได้แก่  
e-Meeting, e-Document, e-Salary, e-จองห้องประชุม, e-จอง
ยานพาหนะ, ฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย และ STRI-Project Budget  
Tracking  
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(3) การจัดสรรทรัพยากร 
สถาบันฯ ได้มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน (งบประมาณ) กําลังคน ครุภัณฑ์ และสถานที่ ซึ่งใช้ใน

การสนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือผลักดันตัวช้ีวัดและการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ให้บรรลุตามเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการแผน 
ร่วมกับ งานการเงิน การคลังและพัสดุ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ  โดย
พิจารณาจัดสรรในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน เป็นอันดับแรก หากไม่เพียงพอจึงจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ เป็นอันดับรองลงมา และหากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อการดําเนินพันธกิจของสถาบันฯ อาจ
จําเป็นต้องพิจารณาจัดสรรจากงบประมาณเงินส่งเสริมงานวิจัยของสถาบันฯ 
         (4) แผนด้านบุคลากร 
         (5) ตัววัดผลการดําเนินการ 
         (6) การคาดการณ์ผลการดําเนินการ 

แผนด้านบุคลากร  ตัว วัดผลการดําเนินการ  ( ตัว ช้ี วัด )  และการคาดการณ์ผลการดําเนินการ  
(ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด) ได้แสดงในตารางที่ 2.2-1  ทั้งน้ี สถาบันฯ มีวิธีการกําหนดค่าคาดการณ์หรือค่าเป้าหมาย
ระยะสั้น (ปี 2562) โดยใช้แนวทางและข้อตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือ คํานวณจากค่าเฉล่ียผลตัวช้ีวัด
ย้อนหลัง 3 ปี คูณด้วย 5 %  สําหรับค่าเป้าหมายระยะยาว (ปี 2563-2565) ได้กําหนดร่วมกันในที่ประชุมบุคลากรทุก
ภาคส่วน โดยพิจารณาจากภารกิจในภาพรวมของสถาบันฯ  และจากศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ (นักวิจัย)  
นอกจากน้ี  มีการทบทวนค่าเป้าหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาวตามสภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกเป็นประจําทุกปีในขั้นตอนของการติดตามประเมินผล 

สําหรับแผนด้านบุคลากร  นอกจากแผนระยะสั้นซึ่งมีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร
ทั้งสายปฏิบัติการและสายวิชาการ ตามที่ปรากฎในตารางที่ 2.2-1 แล้ว ในการวางแผนบุคลากรระยะยาว สถาบันฯ ได้
มีการวิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ ล่วงหน้า 5 ปี ต้ังแต่ปี 2563-2567 โดยวิเคราะห์ช่ือตําแหน่ง 
ภาระงาน ด้านความเช่ียวชาญ จํานวนและปีที่เกษียณ เมื่อได้ข้อมูลการวิเคราะห์แล้ว มีการทบทวนแผนอัตรากําลัง  
(สายวิชาการ/สายปฏิบัติการ) เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังโดยพิจารณาความสําคัญในการรองรับพันธกิจประจํา  
การพัฒนามหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามโครงสร้างที่ปรับใหม่ของสถาบันฯ คือ การดําเนินงานวิจัย
ด้านอาหารเพ่ือสุขภาพของศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้ศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลังจากน้ัน 
มีการจัดทําแผนการขอรับจัดสรรอัตรากําลังเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยกําหนดจํานวนอัตราอย่างพอเพียงต่อการ
รองรับภารกิจดังกล่าวในอนาคต ดังน้ี ขอรับจัดสรรอัตรากําลังทดแทนอัตราเกษียณ สัดส่วน 1 : 1 ของอัตราเกษียณ 
ต่อปี และขอรับจัดสรรอัตรากําลังใหม่สายวิชาการ ตําแหน่งนักวิจัย จํานวน 2 อัตราต่อปี   

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ และสถาบันฯ พบว่า มีความจําเป็นต้อง 

ปรับแผน เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มีการปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณ 
หรือมีการทบทวนการต้ังค่าเป้าหมายระหว่างปี เป็นต้น  สถาบันฯ มีความคล่องตัวและสามารถปรับเปลี่ยนแผน/
โครงการ-กิจกรรมในระหว่างปีงบประมาณ ทั้งในขั้นตอนของการบริหารงบประมาณและการเงิน โดยไม่ต้องรอให้
สิ้นสุดแผน ดังน้ี 

 - การปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์  หน่วยนโยบายและแผนสามารถดําเนินการโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
แผน  และเสนอคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ  ให้ความเห็นชอบ  ซึ่ งมีการประชุมเป็นประจํ า 
ทุกเดือน  

 - การปรับเปลี่ยนแผนโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ระหว่างปี  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สามารถ
จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฉบับปรับปรุง ผ่านงานการเงิน การคลังและพัสดุ และเสนอต่อผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ โดยผู้บริหารสามารถพิจารณาสั่งการได้ทันที 
 



หมวด 3  
ลูกค้า 

 
3.1 เสียงของลูกค้า  

ก. การรับฟังเสียงลูกค้า 
สถาบันฯ ให้ความสําคัญกับเสียงของลูกค้า เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถนํามาใช้ในการตอบสนองความ

ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยมีวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้า ดังตารางที่ 3.1-1 ซึ่งสารสนเทศดังกล่าวได้ใช้
เป็นข้อมูลประกอบกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ดังแสดงในหมวด 2 ตารางที่ 2.1-2 และใช้เป็นข้อมูลในออกแบบ
กระบวนการทํางาน  ในหมวด  6 รวมท้ังไ ด้อธิบายวิ ธีการใช้ เสียงของลูกค้า เ พ่ือประกอบการตัดสินใจ  
ดังแสดงในหมวด 4 ข้อ 4.1ก (3)  
 สถาบันฯ ได้กําหนดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ/ความคาดหวัง ความพึงพอใจ/ 
ความไม่พึงพอใจของลูกค้า โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าตามบริการที่ส่งมอบ และมีวิธีการที่แตกต่างกันในการรับฟังเสียงของ
ลูกค้า ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้รับผิดชอบทุกงานจะต้องนําผลการรับฟังเสียงของลูกค้ามา
วิเคราะห์และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอในท่ีประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมบุคลากรเป็นประจําทุกเดือน การประชุมกลุ่ม
งานตามระยะ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สามารถส่งมอบ
บริการ ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ 
ตารางที่ 3.1-1 วิธีการรับฟังเสียงของลูกค้า และการนําไปใช้ประโยชน์ 

ลูกค้า ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า ความถ่ี สารสนเทศท่ี
ต้องการ 

การนําสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ 

แบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ    
นักวิจัย 
(คณาจารย์ภายใน
และภายนอก มช.) 
 

1. หนังสือ
ราชการ/บันทึก
ข้อความ 

 

1. โทรศัพท์/โทรสาร 
2. e-mail 
3. Line, Facebook 
4. การปรึกษาหารือ 

ประจํา/ต่อเนื่อง - ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

- ออกแบบ/ปรับปรุง
พัฒนากระบวนการ
ให้บริการ/กระบวนการ
ทํางาน 

2. การประชุม
ร่วมกัน  

 

- 2 เดือน/คร้ัง - ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

- ออกแบบ/ปรับปรุง
พัฒนากระบวนการ
ให้บริการ/กระบวนการ
ทํางาน 

- ติดตามความก้าวหน้า
โครงการวิจัย/โครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

- เป็นข้อมูลปัจจัยนําเข้า
ในการวางแผนกลยุทธ์ 
(หมวด 2) 

- เป็นข้อมูลปัจจัยนําเข้าใน
การวัดวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงาน (หมวด 4) 

3. การจัดกิจกรรม
เชิงรุก : 
กิจกรรม
Forum บูรณา-
การงานวิจัย 

- เดือนละ 2-3 
คร้ัง 

- ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

- พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
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ลูกค้า ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า ความถ่ี สารสนเทศท่ี
ต้องการ 

การนําสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ 

แบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ    
 4. การจัด

นิทรรศการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

- ปีละ 1 คร้ัง - ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

- ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

5. การเข้าพบ
ผู้บริหารเพ่ือ
ปรึกษาหารือ
อย่างเป็นทางการ 

- ตามระยะ - ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

- สร้างความร่วมมือ/
บูรณาการงานวจิยั กับ 
หน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 

6. แบบสํารวจ/
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

- ปีละ 1 คร้ัง - ความพึง
พอใจ/ความ
ไม่พึงพอใจ 

- ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ปรับปรุงพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร/การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน 

- ปรับปรุงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน 

1. จดหมาย/
บันทึกข้อความ 

 

1. โทรศัพท์/โทรสาร 
2. e-mail 
3. Line, Facebook 
4. การพบปะโดยตรง 

ประจํา/ต่อเนื่อง - ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

- ออกแบบ/ปรับปรุง
พัฒนากระบวนการ
ให้บริการ/กระบวนการ
ทํางาน  

2. การประชุม
ร่วมกัน  

 

- 2 เดือน/คร้ัง - ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

- รับทราบปัญหาของ
ชุมชนพ้ืนท่ี และร่วมกัน
กําหนดโจทย์วิจัยได้ตรง
กับปัญหาของพ้ืนท่ี  

- ติดตามผลความก้าวหน้า
โครงการวิจัย/โครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
นําผลท่ีได้ไปปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ 

3. การจัดกิจกรรม
Forum บูรณา-
การงานวิจัย 

 

- เดือนละ 2-3 
คร้ัง 

- ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

- พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

4. การจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ 

 

- ปีละ 1 คร้ัง - ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

- รับทราบปัญหาของ
ชุมชนพ้ืนท่ี และร่วมกัน
กําหนดโจทย์วิจัยได้ตรง
กับปัญหาของพ้ืนท่ี 

5. การเข้าพบ
ผู้บริหารเพ่ือ
ปรึกษาหารือ
อย่างเป็น
ทางการ 

- ตามระยะ - ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

สร้างความร่วมมือ/บูรณา
การงานวิจัย กับ 
หน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 

6. แบบสํารวจ/
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ/

- ปีละ 1 คร้ัง - ความพึง
พอใจ/ความ
ไม่พึงพอใจ 

- ปรับปรุงพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร/การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน 
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ลูกค้า ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า ความถ่ี สารสนเทศท่ี
ต้องการ 

การนําสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ 

แบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ    
แบบตอบรับการ
นําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

- ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ปรับปรุงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากน้ี  สถาบันฯ ยังมีการจัดทําแบบสอบถามภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ในมุมมองของผู้ที่ยังไม่เคยใช้
บริการของสถาบันฯ ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือรับทราบความต้องการ/ความสนใจใช้บริการของสถาบันฯ ในอนาคต 
ซึ่งผลการสํารวจพบว่า ส่วนใหญ่รู้จักช่ือเสียงของสถาบันฯ หากนึกถึงสถาบันฯ จะนึกถึงพันธกิจด้านการวิจัยและ
ประสานความร่วมมือแบบบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด โดยในอนาคต
ประสงค์จะใช้บริการด้านการบริหารจัดการงานวิจัย และด้านการจัดอบรม/สัมมนา ตามลําดับ  

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า 
    (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 

สถาบันฯ มีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
สอดแทรกอยู่ในกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า พร้อมทั้งมีการนําสารสนเทศที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ ดังที่ปรากฎใน
ตารางที่ 3.1-1  โดยในการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ  ดังน้ัน  
จึงมีข้ออธิบายเพ่ิมเติมจากตารางที่ 3.1-1 ที่เก่ียวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน
ของลูกค้า ดังน้ี  

การประเมินความพึงพอใจลูกค้าแบบเป็นทางการ ได้แก่ 
1. การจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยหน่วยประชาสัมพันธ์ ออกแบบและจัดทําแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในส่วนของผู้รับบริการสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัย/คณาจารย์ องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทําให้ทราบระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าอย่างชัดเจน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการให้บริการในภาพรวมของสถาบันฯ เช่น การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
และการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

2. การประเมินความพึงพอใจของการให้บริการวิชาการ  โดยหน่วยบริการวิชาการ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ผลการประเมินจากหัวหน้าโครงการเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมบริการวิชาการแต่ละกิจกรรม มีการประเมิน “ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ” และ ประเมิน “ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้รับ
ความรู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือนําความรู้ไปใช้ประโยชน์” โดยมีผลแสดงระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างชัดเจน ข้อเสนอแนะที่
ได้ เช่น ลูกค้าต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจ และความผูกพัน
ที่ลูกค้าต้องการรับบริการอย่างต่อเน่ือง  

3. การประชุมร่วมกันของคณะวิจัยกับองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน –เป็นการประชุมของโครงการวิจัย เพ่ือ
ติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และรับข้อมูลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ของลูกค้า เช่น กรณีสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีและเครือข่าย และวิสาหกิจชุมชนห้วยไผ่เพ่ือการผลิต จังหวัดราชบุรี 
มีความพึงพอใจในผลงานวิจัยการพัฒนาข้าวสายพันธ์ุใหม่ คณะวิจัยจึงได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกข้าวของ
เกษตรกร จ.ราชบุรี ได้มีปรับการยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานเพ่ือให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า โดยมีการลงนามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีและ
เครือข่าย และวิสาหกิจชุมชนห้วยไผ่เพ่ือการผลิต จังหวัดราชบุรี เพ่ือดําเนินงานวิจัยด้านข้าว ระยะเวลา 5 ปี และมี
การลงนามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือความร่วมมือในการ 
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“พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร” ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจ และความผูกพันของ
ลูกค้า อย่างต่อเน่ือง เป็นต้น 

4 .  การประชุมร่วมกันของคณะผู้บริหาร  นัก วิจัยและคณาจารย์หน่วยวิจัย เครือข่ าย  โดย 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมพบปะ ร่วมกับนักวิจัยและคณาจารย์หน่วยวิจัย
เครือข่าย ซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการของสถาบันฯ มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย ในหัวข้อ 
“STRI 4.0 : Chances and Challenges” พร้อมทั้งรับทราบและให้ความเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
สถาบันฯ พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ระยะยาวของสถาบันฯ  ทั้งน้ี ผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้
เป็นข้อมูลส่วนหน่ึงของปัจจัยนําเข้าในการวางแผนกลยุทธ์ (หมวด 2) และปัจจัยนําเข้าในการวัดวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงาน (หมวด 4) 

การประเมินความพึงพอใจลูกค้าแบบไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์, e-mail, Line, Facebook และ 
การพบปะโดยตรง เป็นต้น เหล่าน้ี เป็นการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ เน่ืองจากเป็นลูกค้าที่ใช้บริการมาอย่าง
ยาวนานและต่อเน่ือง จึงเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึง รับรู้ได้ถึงความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความ
ผูกพันของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ส่วนหน่ึง โดยสามารถโต้ตอบ/ตอบสนองความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการได้
อย่างทันที 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า  

ก. บริการหลัก รวมทั้งการสนับสนุนอ่ืน ๆ แก่ลูกค้า 
          (1) บริการหลัก  

สถาบันฯ มีวิธีการกําหนดบริการหลักของสถาบันฯ โดยเร่ิมจากการค้นหาความต้องการของลูกค้าผ่าน
ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าในตารางที่ 3.1-1 และข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผูกพัน ที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 3.1ก (1) รวมทั้งคํานึงถึงปัจจัยนําเข้าต่าง ๆ ของสถาบันฯ ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจ
หลักของสถาบันฯ อันได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก และโครงสร้างองค์กร รวมทั้งความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการ (นักวิจัย) และความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรสายสนับสนุน นอกจากน้ี ยังคํานึงถึง
ความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วม/การรับรู้ของของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยวิธีการนําข้อมูลจากทุกส่วนมาร่วมกัน
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหารและคณะทํางานประกันคุณภาพ และได้ร่วมกันกําหนด
บริการหลักของสถาบันฯ คือ 1) การดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ 2) การผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการ ชุมชน และเชิงพาณิชย์ และ 3) การบริการวิชาการ 
          (2) การสนับสนุนลูกค้า 

สถาบันฯ มีวิธีการในการช่วยให้ลูกค้าสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจากสถาบันฯ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังตารางที่ 3.2-1 โดยสถาบันฯ มีการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้าน 
บนเว็บไซต์ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถเผยแพร่
ข่าวสาร แนะนําการให้บริการสนับสนุน การใช้ข้อมูล/ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ โดย ผู้บริหารระดับสูง มีการ
ถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการแก่ลูกค้า ในที่ประชุมบุคลากรเป็นประจําทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่
รับผิดชอบและถือปฏิบัติของบุคลากรสํานักงานสถาบันทุกคน ในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร (One Stop 
Service) ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุกในการสร้าง/เพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
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ตารางที่ 3.2-1  ช่องทางการสืบค้นสารสนเทศ/การขอรับสนับสนุนจากสถาบันฯ  
ลูกค้า/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ช่องทางการสืบค้นสารสนเทศ/ 

การขอรับสนับสนุน 
รายละเอียดสิ่งท่ีสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ 

ลูกค้า 
- นักวิจัย  
  (คณาจารย์ภายในและ

ภายนอก มช.) 
- องค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชน  

- การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
สถาบันฯ 

- วีดีทัศน์แนะนําการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ของสถาบันฯ 

- แผ่นพับแนะนํา/เผยแพร่ข่าวสาร 
สถาบันฯ 

ด้านการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
1. ข้อมูลการขอรับทุนวิจัยเชิงบูรณา

การและเงื่อนไขของแหล่งทุน 
2. ข้อมูลกฎระเบียบด้านการวิจัย 

ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
การเงินบัญชี ด้านพัสดุ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล 
ด้านการบริหารจัดการ และด้าน 
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ฐานข้อมูลด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
ด้านการเงินบัญชี ด้านพัสดุ ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร และ
ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ข้อมูลหลักเกณฑ์การย่ืนจด
ทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา 

5. ข้อมูลหลักเกณฑ์การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

 6. การบริการแบบครบวงจร (One 
Stop Service) 

สํานักงานเลขานุการ
ประกอบด้วย 
- งานบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ์ 

- งานการเงิน การ
คลังและพัสดุ 

- งานบริหารท่ัวไป 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แหล่งทุน 
ชุมชน 

- การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
- แผ่นพับแนะนํา/เผยแพร่ข่าวสาร 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ด้านการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ชุมชน และ
เชิงพาณิชย์ 
- ข้อมูลการนําผลงานวิจัยไปถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือส่งเสริมผลผลิต
งานวิจัย  

- ข้อมูลผลงานวิจัยท่ีโดดเด่น/
ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ 

ด้านการบรกิารวิชาการ 
1. ข้อมูลการจัดกิจกรรมด้านการ

บริการวิชาการของสถาบันฯ 
2. ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้บริการ

วิเคราะห์ของสถาบันฯ 

สํานักงานเลขานุการ
ประกอบด้วย 
- งานบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ์ 

- งานการเงิน การ
คลังและพัสดุ 

- งานบริหารท่ัวไป 

สําหรับกลไกในการสื่อสารกับลูกค้า ใช้วิธีการเดียวกับกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า ซึ่งได้อธิบายไว้
แล้วในตารางที่ 3.1-1 

  (3) การจําแนกกลุ่มลูกค้า 
สถาบันฯ มีวิธีการกําหนดลูกค้าคือ กําหนดลูกค้าตามที่มาใช้บริการของสถาบันฯ หรือเข้าร่วมกิจกรรมการ

ให้บริการ หรือร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตามพันธกิจของสถาบันฯ ที่ได้กําหนดไว้ในโครงร่างองค์กร ดังน้ี   
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัย/คณาจารย์ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาใช้บริการของ 

สถาบันฯ ที่ดําเนินงานวิจัยร่วมกับสถาบันฯ หรือดําเนินการขอทุนวิจัยผ่านสถาบันฯ 
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องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน หมายถึง องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ที่เข้าร่วมทําวิจัยกับ
สถาบันฯ หรือ ให้การสนับสนุนการวิจัยแบบ In Kind หรือ In Cash 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(1) การจัดการความสัมพันธ์ 

สถาบันฯ มีวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลกูค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลกูคา้ 
คือ ทุกงานในสํานักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ตามที่
กําหนดไว้ในช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าดังตารางที่ 3.1-1 และ ช่องทางการขอรับสนุบสนุนจากสถาบันฯ  
ดังตารางที่ 3.2-1  โดยมีการกําหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านบริหารจัดการ บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปี  หลังจากน้ัน มีการดําเนินกิจกรรมตามแผน มีการ
ติดตามความคืบหน้า มีการทบทวนแผนกิจกรรมระหว่างปี และมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม เพ่ือนํามาปรับปรุง
กิจกรรมให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น กิจกรรมเชิงรุก : กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับ ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงาน
ระดับชาติและนานาชาติ  กิจกรรมพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเชิงรุก เป็นต้น 

นอกจากน้ี  สถาบันฯ ยังมีวิธีการการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความผูกพันหรือมีความพึงพอใจใน
บริการ/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ มาอย่างต่อเน่ืองแล้ว โดยผู้บริหารระดับสูง มีการประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์ของลูกค้า ให้เป็นคู่ความร่วมมือ ทั้งอย่างเป็นทางการ เช่น การลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
กับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น และไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะเพ่ือสร้างความร่วมมือการบูรณาการวิจัย 
เป็นต้น  นอกจากน้ี   

(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
สถาบันฯ มีวิธีการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าคือ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน (ทั้งอย่างเป็นทางการ 

เช่น แจ้งเป็นหนังสือ และอย่างไม่เป็นทางการ เช่น แจ้งทางวาจา/ทางโทรศัพท์) งานบริหารทั่วไปจะทําหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน และดําเนินการเสนอต่อผู้บริหารตามลําดับช้ัน หากพิจารณาเห็นว่า เรื่องร้องเรียนน้ันเป็นข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต่อลูกค้า/ผู้รับบริการ  สถาบันฯ มีวีธีการจัดการข้อขัดข้องอย่างทันท่วงที โดยผู้บริหาร
ระดับสูงมีการจัดประชุมร่วมกันกับผู้เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบ/ช้ีแจงข้อเท็จจริง ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหรือสร้าง 
แนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด มีการบันทึก
ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําและเกิดผลกระทบต่อช่ือเสียง/ภาพลักษณ์ขององค์กร 

ที่ผ่านมา  สถาบันฯ ยังไม่มีกรณีข้อร้องเรียนที่เป็นเรื่องรุนแรงหรือเกิดความเสียหายต่อสถาบันฯ อย่าง
ร้ายแรงแต่อย่างใด แต่เมื่อนักวิจัย/คณาจารย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการได้แจ้งความต้องการที่จําเป็น (Need 
Assessment) ในการขอรับบริการท่ีคล่องตัว รวดเร็ว  สถาบันฯ ก็ได้มีการพัฒนาการให้บริการการวิจัย/การบริหาร
จัดการโครงการให้เป็นรูปแบบ One Stop Service เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  อีกทั้ง ผู้อํานวยการ
ได้มีการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานในที่ประชุมบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ มีการจัดประชุมทุกกลุ่มงานในสํานักงาน
สถาบันฯ ร่วมกันออกแบบระบบการปฏิบัติงาน ปรับปรุง เพ่ิม-ลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกําหนดเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคลากรทุกภาคส่วนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้รับบริการทราบ 

นอกจากน้ี  สถาบันฯ ยังมุ่งเน้นในเร่ืองของการป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน โดยการรับฟังเสียงของ
ลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ รวมท้ังการประเมินความพึงพอใจ หรือความผูกพันของลูกค้า ดังที่กล่าวแล้วในข้อ 3.1ก (1) 
และข้อ 3.1ข (1)   

  
 



หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้

       
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร  

ก. การวัดผลการดําเนินการ 
         (1) ตัววัดผลการดําเนินการ 

ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ขั้นตอนการกําหนดตัวช้ีวัด มีการบูรณาการตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สําหรับตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพของ 
ปีที่ผ่านมา ได้นํามาพิจารณาด้วยเช่นกัน อาจไม่ได้เลือกเป็นตัวช้ีวัดหลักแต่มีการแสดงผลในหมวด 7 ผลลัพธ์ เน่ืองจาก
ปีปัจจุบัน (ปี 2562) มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ดังน้ัน การเลือกตัวช้ีวัดใน 
ปี 2562 จึงเลือกและบูรณาการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง  

การติดตามผลการดําเนินงานโดยรวมตามตัวช้ีวัดหลักที่สําคัญ สถาบันฯ มีวิธีการติดตามในที่ประชุม
คณะกรรมการแผน ซึ่งผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดมีการรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุม มีการบันทึกสรุปผลพร้อม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม โดยหน่วยนโยบายและแผนมีการบูรณาการ/จัดเก็บ/ใช้ข้อมูลและสารสนเทศของตัวช้ีวัด 
ตามระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (CMU-MIS) ของมหาวิทยาลัย เช่ือมโยงกับระบบการติดตามตัวช้ีวัดของ
ส่วนงานที่เรียกว่า ระบบ CMU-PA (CMU Performance Agreement) โดยสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล CMU-
MIS แต่ละด้าน เช่ือมต่อเข้ารายงานผลในระบบ CMU-PA ได้ เช่น MIS ด้านการวิจัย ด้านการเงินและงบประมาณ 
ด้านบริหารจัดการ และด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  นอกจากน้ี ในส่วนของข้อมูลตัวช้ีวัดอ่ืนที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
MIS  หน่วยนโยบายและแผนสามารถบูรณาการข้อมูลจากผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเพ่ือรายงานผลและแนบเอกสารเพ่ิมเติม
ในระบบ CMU-PA ได้เช่นกัน  

 
รูปที่ 4.1-1 กระบวนการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินงาน 



41 
 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ ซึ่งมีความถี่ในการติดตามตัวช้ีวัดที่สําคัญดังน้ี 
ตารางที่ 4.1-1  การติดตามผลการดําเนินการตัวชี้วัดที่สําคัญ  

 
ตัวชี้วัด 

 

 
ผู้รับผิดชอบขอ้มูล 

ความถ่ี 
ในการติดตามผล 
(รอบปีงบประมาณ) 

 
แสดง
ผลลัพธ ์

ด้านการวิจัย 
จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

 
งานบริหารงานวิจัยฯ 

 
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

 
หมวด 7.1ก 

จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานาชาติ (ปีปฏิทิน) 

หน่วยบริการวิชาการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
 

หมวด 7.1ก
(เทียบกับ 
สวทช.) 

จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation)   
(ปีปฏิทิน) 

หน่วยบริการวิชาการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมวด 7.1ก 

จํานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์จริง 

หน่วยบริการวิชาการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมวด 7.1ก
(เทียบกับ 
สวทช.) 

จํานวนผลงานที่ย่ืนจดลิขสทิธ์ิ/สิทธิบัตร/ 
ขึ้นทะเบียนพันธ์ุ 

หน่วยบริการวิชาการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมวด 7.1ก 
(เทียบกับ 
สวทช.) 

จํานวนโครงการวิจัย งานบริหารงานวิจัยฯ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมวด 7.1ก 

จํานวนนวัตกรรมจากงานวิจัย หน่วยบริการวิชาการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมวด 7.1ก 

จํานวนนักวิจัย (ในสังกัด) ที่มผีลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/สิ่งประดิษฐ์ 

งานบริหารงานวิจัยฯ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมวด 7.1ก 

ด้านการบริการวิชาการ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ใหบ้ริการวิชาการ
แก่สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
และสังคม 

 
หน่วยบริการวิชาการ 

 
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

 
หมวด 7.1ก 
และ 7.4ก 

จํานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่
สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่ม
จังหวัด/ประเทศ 

หน่วยบริการวิชาการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมวด 7.1ก
และ 7.4ก  
 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
ต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ 

โครงการเทคโนโลยีสิ่ง
ทอพ้ืนบ้าน 

รายปี หมวด 7.2 

ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการได้รับความรู้
เพ่ิมขึ้นเพ่ือนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

โครงการเทคโนโลยี 
สิ่งทอพ้ืนบ้าน 

รายปี หมวด 7.2 

ด้านการบริหารจัดการ 
ร้อยละของตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ที่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
หน่วยนโยบายและแผน 

 
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

 
หมวด 7.1ข
และ 7.4ข 
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ตัวชี้วัด 

 

 
ผู้รับผิดชอบขอ้มูล 

ความถ่ี 
ในการติดตามผล 
(รอบปีงบประมาณ) 

 
แสดง
ผลลัพธ ์

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

หน่วยนโยบายและแผน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมวด 7.1ข 
หมวด 7.4ข 

ร้อยละของโครงการวิจัยที่แลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (งบประมาณแผ่นดิน) 

หน่วยบริหารงานวิจัย รายปี หมวด 7.1ข 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
(งบประมาณแผ่นดิน) 

โครงการเทคโนโลยีสิ่ง
ทอพ้ืนบ้าน 

รายปี หมวด 7.1ข 

จํานวนผลงานที่เกิดจากการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานประจําของบุคลากร 

งานบริหารทั่วไป รายปี หมวด 7.1ข 

ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
งานวิจัยของผู้รับบริการ 

หน่วยประชาสัมพันธ์ รายปี หมวด 7.2 

ร้อยละความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กรของกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยประชาสัมพันธ์ รายปี หมวด 7.2 

ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ข้อมูลในระบบ CMU-MIS ใหส้ามารถรองรับ
การตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายปี หมวด 7.1ข 

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศของสถาบันฯ 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายปี หมวด 7.1ข 

ด้านการนําองค์กร 
ร้อยละของผลการประเมินองค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใส 

 
งานบริหารทั่วไป 

 
รายปี 

 
หมวด 7.4ก 

ผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

งานการเงิน การคลังและ
พัสดุ 

รายปี หมวด 7.4ก 

ร้อยละของตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ที่บรรลุ
เป้าหมาย 

หน่วยนโยบายและแผน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมวด 7.1ข
และ 7.4ข 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

หน่วยนโยบายและแผน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมวด 7.1ข 
หมวด 7.4ข 

ด้านบคุลากร  
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ (นักวิจัย) 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถใน
การวิจัย และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด  

 
หน่วยบริหารบุคคล 
 

 
รายปี 

  
หมวด 7.3 

ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะใน
การทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด 
     

หน่วยบริหารบุคคล 
 

รายปี หมวด 7.3 
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ตัวชี้วัด 

 

 
ผู้รับผิดชอบขอ้มูล 

ความถ่ี 
ในการติดตามผล 
(รอบปีงบประมาณ) 

 
แสดง
ผลลัพธ ์

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพ 
แวดล้อมในการทํางาน 

หน่วยบริหารบุคคล 
 

รายปี หมวด 7.3 

ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน หน่วยบริหารบุคคล รายปี หมวด 7.3 

ด้านการเงินและงบประมาณ  
อัตราส่วนรายได้รวมต่อเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

 
งานการเงิน การคลังและ
พัสดุ 

 
รายปี 

 
หมวด 7.5 

จํานวนรายรับเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา หน่วยการเงินและบัญชี รายปี หมวด 7.5 

สําหรับการติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวัน สถาบันฯ มีวิธีการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสถาบันฯ และที่ประชุมบุคลากร ซึ่งจัดเป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง  โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสถาบันฯ มีการติดตามและรายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน สถานภาพงานวิจัย
ประจําเดือน และการใช้สาธารณูปโภคประจําเดือน เป็นต้น  สําหรับที่ประชุมบุคลากรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนและแผนที่จะทําในเดือนต่อไป หากมีกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กําหนดไว้ 
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามเร่งรัดการดําเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา โดยถือเป็นมติ 
ที่ประชุมร่วมกัน   

ทั้งน้ี  วิธีการบูรณาการ/ใช้ข้อมูลและสารสนเทศ น้ัน หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศของสถาบันฯ ได้
ออกแบบและพัฒนา “โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการวิจัย และ 
“โปรแกรม STRI Project Budget Tracking” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้านการตรวจสอบและติดตามสถานภาพงบประมาณ
โครงการวิจัย ซึ่งในปี 2562 สามารถใช้งานได้ในระดับหน่ึง และในอนาคตอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถบูรณาการ
ข้อมูลผลการดําเนินงานต่าง ๆ ที่มีส่วนขับเคลื่อนตัวช้ีวัดด้านการวิจัยในภาพรวมของสถาบันฯ ได้ทุกงาน  
         (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ตามท่ีได้กล่าวในโครงร่างองค์กร เรื่องข้อมูลเปรียบเทียบในระดับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยภายนอก  
ส่วนใหญ่มีภารกิจที่แตกต่างกัน และมีข้อจํากัดเร่ืองการได้มาของข้อมูลคือ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตัวช้ีวัดที่สําคัญของ 
คู่เทียบได้อย่างครบถ้วน  สถาบันฯ จึงได้ศึกษาข้อมูลองค์กรอ่ืนที่เหนือกว่ามาเทียบเคียงคือ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติ ในกํากับของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาภายใต้การดําเนินการของนักวิจัยจาก
ศูนย์วิจัยแห่งชาติ มุ่งเน้นการนําผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์   

สถาบันฯ มีวิธีการเลือกใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
โดยกําหนดประเด็นการเทียบเคียงเป็น ตัวช้ีวัดด้านการวิจัย จํานวน 3 ตัวช้ีวัดคือ 1) จํานวนบทความตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 2) จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ และ 3) จํานวนผลงานที่ย่ืน
จดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร (แสดงผลลัพธ์ในหมวด 7) เน่ืองจากตัวช้ีวัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดท้าทายของ
สถาบันฯ และเพ่ือเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานที่ดี      

 (3) ข้อมูลลูกค้า 
สถาบันฯ มีวิธีการใช้เสียงของลูกค้าที่ได้รับฟังลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ ดังแสดงในหมวด 3 ตารางที่ 3.1-

1 มาใช้เป็นข้อมูลปัจจัยนําเข้าในการวางแผนกลยุทธ์ ดังแสดงในหมวด 2 ตารางที่ 2.1-2 และใช้เป็นข้อมูลปัจจัย
นําเข้าในการวัดวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยเลือกใช้ในประเด็นที่สําคัญ ผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการแผน 
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และการประชุมบุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ รวมท้ังในระดับปฏิบัติการใช้
ในการปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติการระหว่างปี และปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานทุกด้าน ดังรายละเอียดในตาราง 
ที่ 3.1-1  
         (4) ความคล่องตัวของการวัด  

ระบบการวัดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําปี มีความเช่ือมโยงและสอดคล้อง
กับตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้ส่วนงานรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด 
ท้าทาย (Challenge) และตัวช้ีวัดที่ต้องรายงาน (Report Only)  ดังน้ัน หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก  ดังเช่น กรณีที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการทบทวนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องและตอบโจทย์การวางแผนด้านอัตรากําลัง ปีงบประมาณ 2563-2564 และแผนความ
ต้องการงบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564-2574 น้ัน  สถาบันฯ มีความคล่องตัวสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยหน่วยนโยบายและแผน สามารถสื่อสารกับผู้บริหารตามลําดับช้ันได้ทันทีเพ่ือ
ปรึกษาหารือเบ้ืองต้น และดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการแผน ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือร่วมกันพิจารณา
ทบทวนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันฯ ทันตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ 
สถาบันฯ มีวิธีการทบทวนผลการดําเนินการและความก้าวหน้าของการบรรลุผล ดังน้ี 
1. ทบทวนผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการแผน ปีละ 3 ครั้ง (รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และรอบ 12 

เดือน) ซึ่งประกอบด้วย ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัตการประจําปี ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตาม 
คํารับรองการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายเงินและผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมี
กระบวนการวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม รายงาน และประเมิน ผลการดําเนินงานในที่ประชุมร่วมกันกับผู้บริหาร 
คณะกรรมการแผน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซึ่งในแต่ะละรอบหลังจากมีผลการดําเนินงานจากมติที่ประชุมร่วมกันแล้ว 
หน่วยนโยบายและแผน จะดําเนินการดังน้ี  กรณีการประเมินความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ 
ใช้วิธีการแสดงแถบสี ได้แก่ สีเขียว = สูงกว่าเป้าหมาย,  สีเหลือง = เท่ากับเป้าหมาย และสีแดง = ตํ่ากว่าเป้าหมาย  
กรณีประเมินสถานะความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใช้วิธีการแสดงแถบสี ได้แก่ สีเขียว = ดําเนินการ
เสร็จสิ้น, สีเหลือง = กําลังดําเนินการ และ สีแดง = ยังไม่ได้ดําเนินการ และกรณีประเมินผลการใช้จ่ายเงินโครงการ/
กิจกรรม ใช้วิธีการคํานวณเป็นค่าร้อยละของผลเทียบกับแผน รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 
โดยผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลผลการประเมินดังกล่าว มาใช้ในการตัดสินใจ สั่งการ ในการปรับปรุง/เร่งรัด แผนงาน 
แผนเงิน ในระหว่างปี ได้ทันที/รวดเร็ว ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้  

นอกจากน้ี  ในรอบ 12 เดือน (เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ) หน่วยนโยบายและแผนได้ทําการวิเคราะห์และ
ประเมินผลเป็น “ค่าร้อยละของตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย” และ “ค่าร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี” รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ นําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ในปีถัดไป  ได้นําผลการวิเคราะห์และประเมินไปใช้ ดังแสดงในหมวด 2 กลยุทธ์ 
2.1ก (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ 2.1ก (3) การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์   

2. ทบทวนผลการปฏิบัติงานประจําวัน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ และที่ประชุม
บุคลากร ซึ่งจัดเป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง  โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ มีการติดตามและ
รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน สถานภาพงานวิจัยประจําเดือน และการใช้สาธารณูปโภค
ประจําเดือน เป็นต้น  สําหรับที่ประชุมบุคลากรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานประจําเดือนและแผนที่จะทําในเดือน



45 
 

ต่อไป หากมีกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กําหนดไว้ ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามเร่งรัด
การดําเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา โดยถือเป็นมติที่ประชุมร่วมกัน   

3. ทบทวนผลการดําเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการที่ เป็นเลิศ  
(CMU-EdPEx) ปีละ 1 คร้ัง โดยนําสรุปรายงานการตรวจประเมินประจําปี (Feedback Report) ของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาพิจารณาและวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for 
Improvement : OFI) ว่า เรื่องใดมีความจําเป็นเร่งด่วน ควรทําก่อน/หลัง โดยพิจารณาจาก ระดับการปรับปรุงว่า
ง่าย/ยาก ระดับผลกระทบหากไม่ดําเนินการมีน้อย/มาก และหากทําแล้วมีความสอดคล้องกับแผนของสถาบันฯ 
หรือไม่ มีความพร้อมของทรัพยากร/งบประมาณหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าหรือไม่ แล้วจึงเลือกเร่ืองน้ัน มาจัดทําแผน
ปรับปรุงองค์กร (Improvement Plan) เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพองค์กรย่ิงขึ้น 

4. ทบทวนผลการดําเนินงาน ตามแนวทางของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีละ 1 ครั้ง 
โดยสํานักงานการตรวจสอบภายใน จะทําการตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การ
บริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่
ดี ตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี โดยวิธีการสุ่มและแสดงผลการตรวจสอบแบ่งเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเงินและบัญชี (Financial Audit) 2) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance 
Audit) 3) ด้านการดําเนินงาน (Operation Audit) 4) ด้านผลการดําเนินงาน (Performance Audit) ตามพันธกิจ
หลัก  ทั้งน้ี หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข สถาบันฯ มีการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยทันที
อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และรายงานผลการปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยทราบ พร้อมทั้งมีการรายงานให้
คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ทราบด้วย  

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ   
          (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ      

สถาบันฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจําด้วยการวิจัย หรือ R2R (Routine to 
Research) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นิยมใช้ในการพัฒนางานประจํา โดยอาจประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนางานประจําที่รับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ หรือการนําเทคนิค/เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ให้
งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   

ดังน้ัน  สถาบันฯ จึงมีวิธีการในการค้นหาหรือคัดเลือกกระบวนการดําเนินงานที่ต้องการให้มุ่งสู่การมีผล
การดําเนินงานที่ดีขึ้น กล่าวคือ ในการจัดประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงาน (Innovation for Quality Improvement) เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 
สถาบันฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยแบ่งกลุ่มตามงานในสํานักงานเลขานุการ ได้แก่ กลุ่มงาน
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มงานการเงิน การคลังและพัสดุ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป และ
นักวิจัยในสังกัดซึ่งเป็นผู้รับบริการส่วนหน่ึงของสถาบันฯ เข้ามามีส่วนร่วมกระจายตามกลุ่มงาน ระดมความคิดเห็นเพ่ือ
ร่วมกันค้นหาหรือคัดเลือกกระบวนการดําเนินงานที่ต้องการให้มุ่งสู่การมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น โดยใช้ข้อมูลผลการ
ทบทวนผลการดําเนินงานในข้อ 4.1ข และข้อมูลจากการรับฟังเสียงนักวิจัยในสังกัดซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง ผลการ
ระดมความคิดเห็น มีการจัดทําโครงการพัฒนางาน ได้ 5 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการ ยุทธศาสตร์ข้าว สวท. และ มช. พ.ศ.2561-2565 
2. โครงการ ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะด้านงานบริหารงานวิจัย 
3. โครงการ สร้างระบบการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือนําไปสู่การจัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ 
4. โครงการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน ออนไลน์  
5. โครงการ ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารองค์กรบนระบบ e-Document อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยมีการจัดทําแผนและผลการดําเนินงาน มีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดําเนิน
โครงการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมบุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้
คือ สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกงานและผู้รับบริการที่เก่ียวข้อง และมีการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเน่ือง    

     (2) ผลการดําเนินการในอนาคต 
ตามท่ีได้กล่าวแล้วในหมวด 2 ข้อ 2.2ก (6) สถาบันฯ มีวิธีการกําหนดค่าคาดการณ์หรือค่าเป้าหมายระยะ

ยาวในอนาคตคือ ใช้แนวทางและข้อตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มากําหนดร่วมกันในที่ประชุมบุคลากรทุก
ภาคส่วน โดยพิจารณาจากภารกิจในภาพรวมของสถาบันฯ และจากศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ (นักวิจัย) ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการในข้อ 4.1ข  นอกจากน้ี สถาบันฯ ยังมีการทบทวน
ปรับปรุงค่าคาดการณ์/ค่าเป้าหมายในอนาคต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องและตอบโจทย์การ
วางแผนด้านอัตรากําลัง ปีงบประมาณ 2563-2564 และ แผนความต้องการงบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ 
2564-2574 ดังที่กล่าวในข้อ 4.1ก (4)  สําหรับการนําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญมาใช้ในการคาดการณ์ผลการ
ดําเนินการในอนาคตนั้นสถาบันฯ ได้ศึกษาข้อมูลผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติ ที่เหนือกว่ามาเทียบเคียงเพ่ือเป็นแรงผลักดันในการสร้าง
ผลงานที่ดีในอนาคตของสถาบันฯ 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
สถาบันฯ มีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการดําเนินงาน ในหัวข้อ 4.1ข ไปจัดลําดับความสําคัญของเร่ืองที่

ต้องปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง คือ มีการจัดทําแบบสอบถามให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการประจําปี โดยคณะกรรมการแผน 
และคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ได้นําข้อเสนอแนะของบุคลากรทุกภาคส่วน ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาพร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติการในปีต่อไป ดังได้อธิบายแล้ว ในข้อ 4.1ข และ ข้อ 4.1ค (1),  
(2) สําหรับโอกาสในการสร้างนวัตกรรมได้อธิบายแล้วในหมวด 2 : 2.1ก (2) หัวข้อนวัตกรรม 
 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ก. ความรู้ของสถาบนัฯ 
   (1) การจัดการความรู ้
   (2) การเรียนรู้ระดับสถาบันฯ 

สถาบันฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้เพ่ือให้องค์กรมุ่งไปสู่การเรียนรู้ (Learning) และ นวัตกรรม 
(Innovation) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมเร่ือง การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Creative) และ การ
ทํางานเป็นทีม/การมีส่วนร่วม (Team Working) การบูรณาการงานวิจัยของนักวิจัย ที่มีความเช่ียวชาญตามสมรรถนะ
หลักโดยเน้นงานวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ  โดยสถาบันฯ ได้แต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการองค์ความรู้ เพ่ือสร้าง
กลไกสนับสนุนการเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบคุลากร 

สถาบันฯ ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และมีการดําเนินการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ดังรูปที่ 4.2-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

1) การบ่งชี้ความรู้ กําหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ของ
บุคลากรทั้ง 2 สาย ได้แก่ 1) สายวิชาการ และ 2) สายปฏิบัติการ มาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในงานวิจัย และงาน
บริการงานวิจัย ในโครงการ R2R 
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2) การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยผ่านการจัดกิจกรรม “การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
งาน” กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสายวิชาการมีการจัดกิจกรรม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดยเชิญผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ มาเป็น facilitator ดําเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้นักวิจัย  กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสายปฏิบัติการสร้างระบบการบริการงานวิจัย 

3) รวบรวมองค์ความรู้และจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในรูปแบบการมอบหมายหน้าที่หัวหน้า
ทีม และทีมงานกลุ่มเพ่ือสกัดและรวบรวมองค์ความรู้  โดยผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมนําเสนอความก้าวหน้างาน  

4) การนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตรวจสอบการนําองค์ความรู้พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สถาบันhttps://www.stri.cmu.ac.th/ช่องหน้าต่าง SMART STRI และระบบฐานข้อมูลสถาบันฯ 

นอกจากน้ี  สถาบันฯ ยังมีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ online  เพ่ือให้บริการกับบุคคลทั่วไปโดยผ่านเว็บไซต์
สถาบัน ช่อง STRI Chanel,  บทความวิจัยน่ารู้,  ผลงานเชิงประจักษ์, และช่องทางของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องน่ารู้จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM 100  ซึ่งมีองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเผยแพร่ให้กลุ่มลูกค้าเพ่ือเข้าถึงข้อมูล บนเว็บไซด์ 
https://www.stri.cmu.ac.th/ 

5) การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ จากกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยบุคลากรมี
การแบ่งกลุ่มงานแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือสรุปหาหัวข้อและประเด็นหลัก (4 กลุ่มหลัก) ตามพันธกิจหลักทั้งด้าน
งานวิจัยและการบริการงานวิจัย  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของแผนการจัดการความรู้  โดย
เลขานุการกลุ่ม 

6) การทบทวนและประเมินผล  กระบวนการประเมินผลของกิจกรรมการจัดการความรู้ประจําปี ทั้ง 4 กลุ่ม โดย
ผู้บริหาร /คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้  การพัฒนาการดําเนินงาน และกําหนดแนวทางการจัดการความรู้ใหม่ในปีต่อไป โดย
ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้  อย่างไรก็ตามสถาบันฯ เน้นการทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึง
จัดให้มีการประชุมรวมกันทั้ง 2 สาย เพ่ือร่วมระดมความคิดเห็นกําหนดแนวทาง/กิจกรรมการจัดการความรู้ในปีต่อไป 
 

 

รูปที่ 4.2-1  กระบวนการจัดการความรู ้

การบ่งชี้ความรู้ 
ประเด็นความรู้

การสร้างและ
แสวงหาความรู้

รวบรวมองค์
ความรู้และ
จัดเก็บองค์
ความรู้

การนําความรู้
มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง

การแลกเปลี่ยน
และการ

แบ่งปันความรู้

การทบทวน
และการ

ประเมินผล
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ตัวอย่างการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากร 
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ในที่ประชุมบุคลากร รูปภาพ 

ประจําเดือนมกราคม 2562 
เรื่อง CMU Smart City and Clean Energy ชาว มช. ได้ประโยชน์อะไร โดย 
คุณเจตณวัฒน์  ฟูต๋ัน 

เรื่อง การแนะนําการปรับปรุงเน้ือหาข้อมูลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย คุณวรารินทร์ และคณะ 
 

 

ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณสุกัญญา  
วัฒกวิกรานต์ และคณะ 

เรื่อง SMART SECRETARY 2019 สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผูบ้ริหาร 
โดย คุณวรารินทร์ คิดการงาน และคณะ 

เรื่อง หลักสูตรผู้อํานวยการการเรียนรู้ : Facilitator Development  
โดย คุณจารุณ ี แก้วทอง 
 

ประจําเดือนมีนาคม 2562 
เรื่อง การปรับเปลี่ยนสันติวัฒนธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือการก้าวเดินสู่ฝันที่เป็น
จริง และ เรื่องกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดย คุณจารุณี แก้วทอง และคณะ 
 
 
ประจําเดือนเมษายน 2562 
เรื่อง วางแผนทางการเงินในวันน้ี จะเกษียณสุขในอนาคต 
โดย คุณสุกัญญา วัฒกวิกรานต์ และคณะ 

เรื่อง วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารการเงินในส่วนราชการตาม พ.ร.บ.
วินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ.2561 โดย คณุสุชาดา กุลธง และคณะ 
 
 
 
 

 

ประจําเดือนสิงหาคม 2562 
เรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 โดย นายกุลางกูร  
พัฒนเมธาดา 

เรื่อง การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบฟังเสียงของลูกค้า (VOC 
System) โดย คุณเจตณวัฒน์ ฟูต๋ัน และคณะ 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิธีการจัดกิจกรรม รูปภาพ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิพากษ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การ
ให้บริการของทุกกลุ่มงานในสํานักงานสถาบันฯ ตามโครงการสถาบันคุณธรรม 
โดย เลขานุการสถาบันฯ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ และหัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป มีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ร่วมรับฟัง วันที่ 8 สิงหาคม 2562  
ณ ห้องประชุมสถาบันฯ 

 

Forum บูรณาการงานวิจัยกับชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานระดับชาติและ
นานาชาติ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้งานวิจัยเรื่อง ข้าว ระหว่างทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรชุมชนห้วยไผ่เพ่ือการผลิต จังหวัดราชบุรี วันที่ 19 เมษายน 2562  
ณ ห้องประชุมสถาบันฯ 
 
ผู้บริหารและทมีนักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี และ ดร.จิรณัทฐ ์ 
เตชะรัง  ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยด้านข้าว แก่ผู้รับบรกิารและคู่ความ
ร่วมมือ (เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ราชบุรีและทีมงาน) วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ 
 

ผศ.ดร. Hien Van Doan คณะเกษตรศาสตร์ และ ทีมนักวิจัยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรยีนรู้งานวิจัยด้านสัตว์นํ้า ร่วมกับ 
Professor Christopher Secombes ตําแหน่ง Regius Professor of 
Natural History และผู้แทนจาก University of Aberdeen ประเทศ
สกอตแลนด์ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ หอ้งประชุมสถาบันฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
         (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
         (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

สถาบันฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ รวมท้ังฐานข้อมูล/
สารสนเทศทุกด้าน กล่าวคือ ในระดับนโยบายมีการแต่งต้ังคณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล ทําหน้าที่บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล กําหนด
แนวทางการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ให้มีคุณภาพ (ถูกต้อง แม่นยํา เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน) มีความปลอดภัยและ
ด้านการรักษาความลับ (ป้องกันการถูกทําลายข้อมูลและกําหนดสิทธ์ในการเข้าถึงข้อมูล) เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศ 
ทุกด้านมีความพร้อมใช้งานในรูปแบบที่ใช้งานง่ายสําหรับบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง  สําหรับ
ในระดับปฏิบัติได้กําหนดให้มีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศตาม
แนวทางที่กําหนด เช่น การดูแลระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และจัดการ
ฐานข้อมูล/สารสนเทศ เป็นต้น  ทั้งน้ี โดยทุกกลุ่มงานของสถาบันฯ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   
ตารางที่ 4.2-1 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ 

ฐานข้อมูล ความปลอดภัย ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ด้านการวิจัย 
-ฐานข้อมูลอัจฉริยะด้านงาน
บริหารงานวิจัย 
-ระบบตรวจสอบและติดตาม
สถานภาพงบประมาณ
โครงการวิจัย 
 
-บทความวิจัย 
-ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ 
-สิ่งตีพิมพ์ 
-STRI Chanel  
 (เรื่องน่ารู้ทางวิชาการ)  
   
ฐานข้อมูลนักวิจัย 

กําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 
-หน่วยบริหารงานวิจัยฯ  จัดการข้อมูลโครงการวิจัย 
-หน่วยการเงินและบัญชี  อัพเดทข้อมูลทางการเงิน 
-นักวิจัย/หัวหน้าโครงการ เข้าดูข้อมูลโครงการวิจัยของตน 
-ผู้บริหาร  ทราบผลสรุปข้อมลูโครงการที่เป็นปัจจุบัน 
-ผู้เข้าชมเว็บไซต์  สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการวิจัยส่วนที่
เป็นข้อมูลสาธารณะ 

-นักวิจัย/หัวหน้า
โครงการ 

-ผู้บริหาร 
-บุคลากรสถาบันฯ  
-แหล่งทุน 
-ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

ข้อมูลเผยแพร่เป็นสาธารณะ -นักวิจัย/หัวหน้า
โครงการ 

-บุคลากรสถาบันฯ 
-ชุมชน 
-ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
 

กําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 
-ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเขา้ถึงข้อมูลนักวิจัยส่วนที่เป็น
ข้อมูลสาธารณะ 

-นักวิจัย/หัวหน้า
โครงการ 

-บุคลากรสถาบันฯ 
-ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

ด้านการบริหารจัดการ 
-โปรแกรม e-Meeting 
-โปรแกรมจัดการเอกสาร 
-โปรแกรมจองห้องประชุม 
-โปรแกรมจองยานพาหนะ 
-โปรแกรมเงินเดือน 
 

กําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานเฉพาะผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันฯ 

-ผู้บริหาร 
-บุคลากรสถาบันฯ 
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ฐานข้อมูล ความปลอดภัย ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ด้านการประชาสัมพนัธ ์
-ข่าววิจัย/วิชาการ 
-ข่าวการเงิน/การคลัง/พัสดุ 
-ข่าวบุคลากร 
-ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 
-ภาพกิจกรรมสถาบันฯ 

ข้อมูลเผยแพร่เป็นสาธารณะ -นักวิจัย/หัวหน้า
โครงการ 

-บุคลากรสถาบันฯ 
-ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
 

เกร็ดความรู้ (Tips) 
KM ซ่อมคอม 

ข้อมูลเผยแพร่เป็นสาธารณะ -ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
-บุคลากรสถาบันฯ 
-หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การเขา้ใชง้านเคร่ือง
คอมพิวเตอรข์องบุคลากร
ประจําสํานักงาน 

มีการกําหนดรหัสผ่านการเขา้ใช้งานเฉพาะเครื่อง -บุคลากรสถาบันฯ 

     
        (4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ตารางที่ 4.2-2  คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

คุณสมบัติ เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ฮาร์ดแวร์ สถาบันฯ มีการเปลี่ยน
รุ่นให้ทันสมัย 
เหมาะสมกับการใช้
งาน 
 

- มีการตรวจเช็คเคร่ือง
และระบบเครือข่าย 
(ทุกสัปดาห์) 

- มีรหสัผ่านก่อนเข้าใช้
งานเคร่ือง 

- มีระบบสํารองไฟ 
- มีพนักงานประจํา ดูแล
บํารุงรักษาฮาร์ดแวร์ให้
สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

- อบรมช้ีแจงแนะนํา
เทคนิคการใช้งาน ใน
เรื่องฮาร์ดแวร์และ
ระบบเครือข่าย (เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง) 

- มีระบบเครือข่าย
ภายใน แบบ 
มีสายและไรส้าย 

- แนะนําการแก้ปัญหา
เก่ียวกับฮาร์ดแวร์ โดย
เผยแพร่บนเว็บไซต์
สถาบันฯ หัวข้อ KM 
ซ่อมคอม  
(stri.cmu.ac.th/all_
km_it.php) 

มหาวิทยาลัยมกีาร
นําข้อปฏิบัติตาม
กฎหมายมา
ประยุกต์ใช้และ
สถาบันฯ ปฏิบัติ
อย่างถูกต้องตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

ซอฟต์แวร์ - ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้
ทันสมัย มีลิขสทิธ์ิ
ถูกต้อง และเหมาะสม
กับการใช้งาน 
 

- ติดต้ังระบบปฏิบัติ 
Windows ลิขสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

- มีรหสัผ่านแต่ละบุคคล 

- อบรมวิธีการใช้งาน
ซอฟต์แวร์และ
โปรแกรมประยุกต์
ต่างๆ 

ซอฟต์แวร์มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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คุณสมบัติ เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- มีการใช้งานซอฟต์แวร์ 
Antivirus ลขิสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

- มีการต้ังค่า Scan 
Virus อัตโนมัติ (ทุก
สัปดาห์) 

- ใช้โปรแกรม 
Microsoft Office 
ลิขสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

- มีการสํารองข้อมูล 

- พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือสนับสนุน
การทํางานของ 
สถาบันฯ และมีการ
ออกแบบให้ง่ายและ
สะดวกต่อการใช้งาน 

- แนะนําการแก้ปัญหา
เก่ียวกับซอฟต์แวร์ 
โดยเผยแพร่บน
เว็บไซต์สถาบันฯ 
หัวข้อ KM ซ่อมคอม 
(stri.cmu.ac.th/all_
km_it.php) 

 
        (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

สถาบันฯ มีวิธีการที่ทําให้มั่นใจว่า ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นคง
ปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ืองในภาวะฉุกเฉินหรือกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ โดยมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ
ส่วนกลางที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย (Server) ข้อมูลเว็บไซต์ ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ และฐานข้อมูลทั้งหมด เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล ดังน้ี 
1. มีการสํารองข้อมูลไว้ที่ External Hard Disk ทุก ๆ สปัดาห์ (Full Backup) 
2. มีการสํารองข้อมูลเพ่ิมเติมไว้บนระบบ Cloud Backup โดยแบ่งการสํารอง เป็น 3 ชุด 
     ชุดที่ 1 backup ทุกวัน เวลา 5.00 น. เป็นการสํารองข้อมูลเฉพาะฐานข้อมูล (Data Base) 
     ชุดที่ 2 backup รายสัปดาห์เป็น full backup ข้อมลูทุกอย่าง 
     ชุดที่ 3 backup รายเดือนเป็น full backup ข้อมูลทกุอย่าง เพ่ือป้องกันความเสี่ยงข้อมูลสญูหายทั้งหมด 
3. มีการตรวจสอบสถานะเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองสาํรองไฟ อย่างละเอียด ทุก 6 เดือน พร้อมเก็บข้อมูลประวัติ 

นอกจากน้ี  สถาบันฯ มีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทําให้
มั่นใจว่า คุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันฯ สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ มีการจัดทํา
แบบสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อการใช้งานเว็บไซต์และ
ระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ  โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ อาทิเช่น ต้องการให้มีการพัฒนา
โปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพ่ิมข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็วทันเวลา
มากย่ิงขึ้น และออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยให้ดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งจากข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ผู้บริหารได้ให้แนวทางในการปรับปรุงแก่คณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการข้อมูล โดยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาให้สนองตอบผู้รับบริการมาก
ย่ิงขึ้นแล้ว ดังตารางที่ 4.2-1 และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7.1ข  

 
 



 หมวด 5  
การมุ่งเน้นบุคลากร 

 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  

สถาบันฯ ให้ความสําคัญกับบุคลากรของสถาบันฯ เป็นอย่างย่ิง โดยกําหนดในนโยบายและจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทั้งนักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพสูงย่ิงข้ึน มีคุณธรรม และ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน รวมทั้งมีขวัญกําลังใจที่ดีมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพัน สามารถนําศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  
สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันฯ ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธท์ี่กําหนดไว้ 

ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

สถาบันฯ มีกระบวนการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากรผ่านระบบ
ประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร  

 

 
 

รูปที่ 5.1-1 ระบบประเมินขีดความสามารถ 
และอัตรากําลังบุคลากร 

 
ระบบการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรรายบุคคล โดยดําเนินการตามกรอบเวลาการปฎิบัติงาน 

เริ่มจากการกําหนดภาระงาน (TOR) กําหนดหน ้าท ี่ความร ับผิดชอบรายบ ุคคลท ี่ชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐาน Job 
Description และสมรรถนะหลักที่ ต้องการของตําแหน่ง การประเม ินขีดความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

สถาบัน ฯ ได้มอบหมายให้หน่วยบริหาร
บุคคลและหน่วยนโยบายและแผน ดําเนินการวิเคราะห์
ขีดความสามารถของบุคลากรแต่ละสายงาน ระบบการ
ประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรของ
สถาบันฯ เริ่มจากวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้าที่สําคัญได้แก่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ สมรรถนะหลักและ
ความรู้ขององค์กร และความต้องการด้านบุคลากรใน
สายวิชาการที่หลากหลายสาขา(บูรณาการ) ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือกําหนดอัตรากําลังและ
ขีดความสามารถของบุคลากรล่วงหน้า 3 ปี แยกตาม
ประเภทของบุคลากร เพ่ือใช้วางแผนกลยุทธ์ประจําปี 
และภาระงานด้านอื่น ๆ สําหรับอัตรากําลังของสาย
สนับสนุนวิเคราะห์จากปริมาณงานต่อปี นําข้อมูล
ประชุมหรือรับนโยบายจากผู้บริหาร เพ่ือจัดทําแผน
อัตรากําลังการรับเพ่ิม-การทดแทน-การข้ึนสู่ตําแหน่ง 
และเสนอคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ เพ่ือ
พิจารณา และนําไปสู่การปฏิบัติตามแผนและติดตาม
ประเมินผล ต่อไป  
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ของบ ุคคล รวมทั้งม ีกระบวนการประเม ินผลการปฏิบัติงาน (JA) อย่างเป็นระบบ โดยการประเมินเน้นเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้  (JD) และส่งเสริมสนับสนุนการทํางานให้ทุกคนเน้นการทํางานเชิงรุก สําหรับผลการประเมิน
มีการแจ้งให้บุคลากรรับทราบเป็นรายบุคคล และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในรอบต่อไป เพ่ือให้กระบวนการบริหารขีด
ความสามารถบุคลากรมีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนปฏ ิบ ัต ิงานประจำป ีของ 
แต ่ละงาน ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ดังรูปที่ 5.1-1   

(2) บุคลากรใหม่  
สถาบันฯ มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรใหม่ (Recruit) ดังน ี้ 1) ว ิเคราะห์ความต ้องการ

กําลังคนโดยพ ิจารณาจากภารกิจ พันธกิจ แผนกลย ุทธ ์และปร ิมาณงานโดยรวม ตลอดจนพ ิจารณาแผนงานหร ือโครงการ
ต่อเน ื่องบางโครงการท ี่กําหนดไว้ในอนาคต ประกอบกับการพ ิจารณาโครงสร ้างตําแหน ่งบ ุคลากรท ี่ม ีอยู่ในป ัจจุบ ัน 2) 
กําหนด Job Description และสมรรถนะหลักท ี่ต ้องการของตำแหน่ง 3) ดําเน ินการสรรหาบุคลากรท ี่ม ีคุณลักษณะและ
ทักษะตรงตามJob Description และสมรรถนะหลักท ี ่ต ้องการ โดยย ึดตามระเบ ียบและหลักเกณฑ์การคัดเล ือกบ ุคคล
ของมหาว ิทยาลัย และคำนึงถ ึงคุณธรรมพฤต ิกรรมทางจร ิยธรรมของบ ุคคล ตลอดจนผลประโยชน์ของส่วนงานเป ็น
หลักการสรรหาบุคลากรสามารถดําเน ินการโดยสอบแข่งขันหร ือสอบคัดเล ือกตามแนวทางและวิธ ีการท ี่มหาวิทยาลัย
กําหนดหร ือการร ับโอนตําแหน่ง ม ีขั้นตอนดังน ี้ 1) ประกาศของสถาบันฯ โดยกําหนดรายละเอ ียดคุณสมบ ัต ิเฉพาะ
ตําแหน่งที่ได้จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถ สมรรถนะหลักและแผนกลยุทธ์ รวมถึงเกณฑ์การคัดเล ือก การพิจารณา
และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย อย่างชัดเจน 2) ประชาสัมพ ันธ ์การร ับสมัครในช ่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์
ของสถาบันฯ และเว็บไซต์ของมหาว ิทยาลัยเพ ื่อให้ผู้สนใจ จากหลากหลายพ ื้นท ี่ ภูม ิลําเนา ได้เข้ามาสมัครคัดเล ือกอย ่าง
ท ั่วถึง  3) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเล ือกบุคคลฯ ทําหน ้าท ี่คัดเล ือกโดยการสอบแข่งขันและสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ทักษะ และความสามารถของแต่ละตําแหน่ง ให้เป ็นไปด ้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามที่ได้ประกาศไว้ 4) 
ประกาศผลการคัดเล ือกผ่านช ่องทางต่าง ๆ 5) จัดให้มีระบบพ่ีเล้ียงและมอบหมายให้หน่วยบริหารบุคคล ดูแล และ
แนะนําการปฏิบัติงานในช่วงทดลองปฏิบัติงาน 6) คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ประเมินตามเกณฑ์
และระเบียบของมหาวิทยาลัย และ 7) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองและพัฒนางานของบุคลากรใหม่ คือ การ
ปฐมนิเทศรวมกับมหาวิทยาลัย   

ท ั้งน ี้ สถาบันฯ ม ีแนวทางรักษาบุคลากร  (Retain) ดังน้ี 
1) หน่วยบริหารบุคคลช้ีแจงและแจ้งคู่มือการปฏิบัติงานกับบ ุคลากรใหม่ เพ ื่อสร ้างความเข้าใจในภารกิจของ

สถาบันฯ และรายละเอ ียดเก่ียวกับ สิทธ ิประโยชน์ และสวัสดิการ อันพ ึงม ีพ ึงได้จากการทำงาน และมอบหมายงานตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและคุณสมบ ัต ิของบ ุคลากรเป ็นหลัก มีระบบพ ี่เล้ียงคอยสอนงานและเป ิดโอกาสให้บ ุคลากรใหม่
ได้เร ียนร ู้งานเพ ิ่มเต ิม และมีความย ืดหย ุ่นของการทำงาน บ ุคลากรม ีอ ิสระในเช ิงความคิด และสามารถตัดสินใจงานได้เอง
โดยคําน ึงถึงขอบเขตท ี่เหมาะสม 2) กําหนดเส้นทางความก้าวหน ้าของตําแหน ่ง(Career Path) ตามเกณฑ์ของ
มหาว ิทยาลัย โดยศ ึกษาโครงสร ้างของสถาบันฯ และตําแหน่งงาน ว ิเคราะห์งาน จัดทำรูปแบบ เส้นทางความก้าวหน ้าของ
ตําแหน ่งตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานตำแหน่งงาน 3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้บริหารและ
บุคลากร เพ่ิมพูนทักษะ ศักยภาพในการทํางาน ปีละ 1 ครั้ง/คน (ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากร ของสถาบันฯ ) 4)  ม ีการเสร ิมสร ้างความสมดุลย์ระหว่างช ีว ิตกับการทำงานให้แก่บ ุคลากร โดยเน ้น
การสร ้างสภาพแวดล ้อมและบรรยากาศท ี่ด ีในการทำงานใช ้เทคโนโลย ีท ี่ท ันสม ัยเพ ื่ออํานวยความสะดวกในการปฏ ิบ ัต ิงาน 
มีการสํารวจความพึงพอใจและความไม่พ ึงพอใจของบ ุคลากรเพ ื่อนําผลท ี่ได้มาปร ับปร ุง การทํางาน และมีการส่งเสร ิม
ความสัมพันธ ์อ ันด ีระหว่างผู้บร ิหารกับบ ุคลากรผู้ปฏ ิบ ัต ิงานและระหว่างบ ุคลากรผู้ปฏ ิบ ัต ิงานด ้วยกันเอง 5) สร ้างความ
ภาคภูม ิใจและความภักดีต ่อสถาบันฯ เป ิดโอกาสให้บ ุคลากรท ุกคนมีส ่วนร ่วมในการแสดงความคิดเห็นท ั้งในการประชุม 
เพ ื่อให้ได้ผลสะท ้อนความคิดท ี่หลากหลาย  
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 (3)  การทํางานให้บรรลุผล   
การทํางานให้บรรลุผลของสถาบัน ฯ เพ่ือให้การบริหารองค์กร บริหารคน มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 

สถาบันฯ มีการมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการส่ังและปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อํานวยการ ในเรื่องการลา การขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุมัติเดินทางไปราชการและปฏิบัติงานในประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริหารประจําสถาบ ันฯ 
และคณะกรรมการดําเน ินงานทําหน ้าท ี่กํากับดูแลและให้คําปร ึกษาในการดําเน ินงานกิจกรรมต่าง ๆ มีกระบวนการจัดทํา
แผน การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน และมีการติดตามแผนรายไตรมาส มีคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้บ ุคลากรท ุกคนจัดทําข ้อตกลงภาระงาน (TOR) เพ ื่อระบุภาระงานท ี่จะปฏ ิบ ัต ิตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในทุกรอบการประเม ิน โดยภาระงานของแต่ละบุคคลต้องตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก 
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดที่กําหนด และมีระบบการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงาน (JA) ดังตารางที่ 5.1-1 

นอกจากน้ีสถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานให้บรรลุผลโดย  
1) ส่งเสริมให้บ ุคลากรม ีจิตบร ิการเพ ื่อสร ้างความประทับใจให้กับลูกค้า/ผู้ร ับการบริการ ในรูปแบบ One 

Stop Service รวมทั้งการนําระบบสารสนเทศ SMART STRI มาใช้ในงานเพ่ือเป ็นประโยชน์ในงานและกิจกรรม เพ ื่อการ
ส ื่อสารกับลูกค้า/ผู้ใช ้บร ิการได้อย่างรวดเร ็วท่ีกล่าวถึงในหมวด 4 

2) ส่งเสริมให้บ ุคลากรท ุกคนมีส ่วนร ่วมในการขับเคล่ือนองค์กรเพ ื่อให้บรรลุผลตามแผนกลย ุทธ ์  ผ่าน
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเร ียนร ู้ (KM) การศ ึกษาดูงานเพื่อนําประสบการณ์มาพัฒนางานให้ม ีประสิทธ ิภาพ 
ตารางที่ 5.1-1 การจัดระบบและบริหารบุคลากรเพ่ือการทํางานให้บรรลุผล 

การทํางานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารบุคคล 
ทํางานเพ่ือให้สถาบันฯ บรรลุความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ 

1. โครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา 
2. ระบบการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
3. การกําหนดให้บุคลากรจัดทํา TOR เป็นรายบุคคล 

ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันฯ อย่าง
เต็มที่ 

1. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัย (MoU) กับ
องค์กรระดับประเทศ เช่น กรมการข้าว เป็นต้น 

ส่งเสริมสนับสนุนมุ่งเน้นผลงานวิจัย 1. มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานผ่านการจัด
กิจกรรม เช่น การประชุมคณะกรรมการแผน การประชุม
บุคลากร เป็นต้น 

2. มีระบบการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน รายไตรมาส 
ให้มีผลการดําเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย 1. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

2. ระบบมอบรางวัลและยกย่องชมเชย 
 

(4) การจัดการการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร 
สถาบันฯ กําหนดนโยบายการเปล่ียนแปลงผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ดังน ี้ 
1. ด้านโครงสร ้าง 

สถาบันฯ มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สํานักงานสถาบัน 2) ศูนย์วิจัย และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือคราวประชุมวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้
ปรับเปลี่ยนช่ือจาก ศูนย์วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็น “ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี” และเพื่อให้ 
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สอดรับกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของสถาบันฯ จึงกําหนดให้มีศูนย์ย่อย ได้แก่ 1) ศูนย์ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 2) ศูนย์ความเป็น
เลิศ 3) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่าย และ 4) ศูนย์วิจัยนานาชาติ 

2. ด้านเทคโนโลยี 
สถาบันฯ สนับสนุนให้บ ุคลากรนําเทคโนโลย ีมาใช ้ในการปฏ ิบ ัต ิงานและพัฒนากระบวนการทำงานเพ่ือลด

ข้ันตอนการทํางาน ประหยัดทรัพยากรและเวลา โดยการสร้างนวัตกรรมในการทํางานผ่านกิจกรรมและกระบวนการ R2R 
3. ด้านบ ุคลากร 

สถาบันฯ ม ีระบบวิเคราะห์อัตราที่จะเกษียณอายุงาน และวางแผน/เตรียมกําลังคนเพ่ือทดแทนอัตรา
เกษียณ มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาช ีพให้แก่บ ุคลากร โดยม ุ่งให้สอดคล้องกับว ิสัยท ัศน ์ พันธกิจ นโยบาย และ
แผนงานอ ันเป ็นเป ้าหมายหลักในการดําเน ินงานของสถาบันฯ ม ีการกําหนดแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ประจําปี  

      ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
(1) สภาพแวดล้อมของท่ีทํางาน 

สถาบันฯ จัดสภาพแวดล ้อมในการทำงานเพ ื่อสร ้างความม่ันใจว่า ที่ทํางานมีสุขภาวะ มีความปลอดภัย โดย
เน ้นการปรับปรุงสํานักงาน สถานท ี่ทํางานให้มีระบบทางกายภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่สะอาด มี
สภาพแวดล ้อมเป็นพ้ืนที่สีเขียว Green Zone ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ซ่ึงช่วยสร ้างบรรยากาศการทํางานของบ ุคลากร 
ให้ม ีความรู้สึกผ่อนคลายสร้างบรรยากาศการทํางาน และในอนาคตมีการพัฒนาสํานักงานให้เป็น Green Office โดยม ี
กระบวนการ ดังน ี้ 

ด้านสภาพแวดล ้อมทางกายภาพ  มีระบบแสงสว่าง อาคารสถานที่ มีต้นไม้ใหญ่รอบอาคารที่ปลอดภัย  ให้
ร่มร่ืน เพ่ือสร้างบรรยากาศพื้นที่สีเขียว มีกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจําทุกปี ในปีปัจจุบันได้ปร ับปร ุงสํานักงาน 
มีกิจกรรม 5ส.  มีการคัดแยกขยะ และโครงการคัดแยกหนังสือดีมีประโยชน์และการบริจาคความรู้ด้วยหนังสือ เพ่ือสร้าง
ความเป ็นระเบ ียบเร ียบร ้อย สะอาด สวยงาม  

ด้านสภาพแวดล ้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย  มีคณะกรรมการบร ิหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและความเส่ียงต่อสภาพแวดล้อมความปลอดภัย ตรวจสอบและความพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองดับเพลิงและการซักซ้อมแนวปฎิบัติการดับเพลิงเบ้ืองต้นเป็นประจําทุกปี จึงทําให้ไม่ปรากฏ
เหตุการณ์ฉุกเฉินใด ๆ  รวมทั้ง สถาบันฯ ตอบสนองนโยบายของมหาว ิทยาลัยเชียงใหม่ “มหาว ิทยาลัยแห่งความสุข”  
ส่งเสร ิมให้บ ุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี โดยส ื่อสารให้บ ุคลากรได้ร ับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสาร Group- 
mail/e-Document  มีการดูแลคุณภาพอากาศภายในสํานักงานโดยติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศ มีการแต่งต้ังคณะทํางาน
ป้องกันไข้เลือดออกของสถาบันฯ มีการติดตั้งเครื่องดักยุงภายในอาคารอย่างเพียงพอและทั่วถึง เพ่ือมุ่งส่งเสร ิมให้
บุคลากรมีสุขภาพดี  อีกท้ัง สถาบันฯ จั ด เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ห้ ม า อ ยู่ เวรยามท้ังในวันเวลาราชการ วันหยุดราชการ (เสาร์-
อาท ิตย์) วันหยุดน ักขัตฤกษ์ มีระบบการต ิดต้ังกล้องวงจรป ิดเพ่ือใช้ตรวจสอบเหตุการณ์/เหตุร้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

ด้านความสะดวกในการทำงาน จัดบร ิการส ิ่งอำนวยความสะดวกพ ื้นฐานและอ ุปกรณ์ท ี่จําเป ็นสําหร ับ
สำนักงาน เช่น เคร ื่องคอมพ ิวเตอร ์ เคร ื่องพ ิมพ์ เคร ื่องสแกนเอกสาร/การถ่ายเอกสาร โทรศัพท ์ โทรสาร ต ู้เก็บเอกสาร 
โต๊ะ-เก้าอ ี้ เป็นต้น ให้เพ ียงพอตามจำนวนของบ ุคลากร เพ ื่อสน ับสนุนให้การปฏ ิบ ัต ิงานเป ็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ  
ออกแบบงาน และม ีเคร ื่องม ือการทำงานท ี่เหมาะสม เช่น การจัดทํา Work Flow ของงานบริการที่จําเป็น  ส่วนด้านความ
ปลอดภัยความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์งาน จัดหาระบบ SMART STRI เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางาน บน
ระบบออนไลน์ เช่น e-Document, e-Salary, ระบบการประชุม (e-Meeting), โปรแกรมจองห้องประชุม โปรแกรมการ
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จองยานพาหนะ โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ (งานวิจัย) Project Budget Tracking  เป ็นต ้น รวมท้ังมีพ้ืนที่จอดรถ
สําหรับบุคลากร และผู้มาติดต่อรับบริการ 

(2)  สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร  
บุคลากรทุกสายงานของสถาบันฯ ได้รับบร ิการและสิทธ ิประโยชน์สวัสดิการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

นอกจากน้ี  มีการเพ่ิมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น การแจกเส ื้อกีฬา ประกันสังคม สิทธ ิการประกันตน การตรวจ
สุขภาพประจําป ี การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรมประชุมส ัมมนาศ ึกษาดูงาน เป ็นต ้น 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร  

ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติงาน 
(1) วัฒนธรรมองค์กร สถาบันฯ กําหนดค่านิยมและสมรรถนะหลัก เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติจนเป็น

วัฒนธรรมองค์กร STRI เริ่มจาก  
S = Social Engagement  ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนและ

ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน และมีการนําองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ผู้ใช้ประโยชน์ชุมชนและสังคม 
T = Team Working  การทํางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม ซ ึ่งเป ็นว ิธ ีหน ึ่งท ี่ช ่วยส่งเสร ิมให้บ ุคลากรม ีการ

ทํางานร่วมกันในรูปแบบคณะทํางานในทุกกิจกรรม มีความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวร่วมด้วยช่วยกันในกิจกรรมต่าง ๆ โดยม ุ่ง
สร ้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าด้วยการย ึดถ ือลูกค้าเป ็นศ ูนย ์กลางและมุ่งเน ้นการม ีจิตบร ิการ 

R = Research of Integration  การวิจัยเชิงบูรณาการ เช่ือมโยง 6 ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลยี ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการวิจัยแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิด
งานวิจัยเชิงบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

I = Innovative Creativity การสร้างนวัตกรรม บ ุคลากรสถาบันฯ ม ีความร ู้ ความสามารถ และความชำนาญ
เฉพาะด้าน สามารถนํามาประยุกต์ใช ้ในการสร ้างผลิตภ ัณฑ์/บร ิการท ี่หลากหลาย ส่งผลดีต ่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  
ในการให้บร ิการว ิชาการด้านว ัฒนธรรมด ้วยผลงานสร ้างสรรค์ซ่ึงม ีความโดดเด่น 
และมี  Core Competency สมรรถนะหลัก มีความเช่ียวชาญในการบูรณาการงานวิจัย สร้างนวัตกรรมด้านอาหารและ
สุขภาพ ผู้บร ิหารและนักวิจัยให้ความสำคัญต่อการสร ้างงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันฯ ดําเนินภารกิจด้าน
การวิจัยท่ีมุ่งเน้นการดําเนินงานวิจัยและสนับสนุนงานวิชาการแบบบูรณาการบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยให้เป็นสถาบันวิจัยที่มีส่วนช่วยในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ี 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้าน 11 ประเด็นความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์อาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญระดับสูง สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือวิจัย/แหล่งทุนต่างๆ 
และผลักดันให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ และมีความร่วมมืองานวิจัยกับเครือข่ายในและต่างประเทศ เพ ื่อ
นํามาสร ้างเป ็นผลงานวิจัยที่โดดเด่น  

(2) ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน  
สถาบันฯ มีหน่วยบริหารบุคคล เป็นฐานดําเนินการจัดทําแบบสอบถามวัดความผูกพันของบุคลากร โดย

ผ่านความเห็นชอบจากรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร การกําหนดปัจจัยผลักดันสําคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
โดยพิจารณาจากผลการประเมินความผูกพันประจําปี โดยเน้นประเด็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรท้ัง 
2 สาย นําไปสู่การส่งเสริมบุคลากรให้สร้างผลงาน เพ่ือข้ึนตําแหน่งที่สูงข้ึน ประเด็นส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทํางาน
เป็นทีมทุกระดับ เน้นการทํางานในรูปแบบคณะทํางาน และประเด็นสร้างความสุขของบุคลากร  
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(3) การประเมินความผูกพัน  
สถาบันฯ ม ีกระบวนการประเม ินความผูกพันของบ ุคลากรที่มีต่อสถาบันฯ อย ่างเป ็นระบบ โดยหน่วย

บริหารบุคคลเป็นฐานดําเนินการ (ผลลัพธ์หมวด 7)  นอกจากน้ี ยังมีการประเม ินความผูกพันตามแนวทาง Happy 
Work Place ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นแบบประเมินตามมาตรฐาน Happy University   

(4) การจัดการผลการดําเนินการ  
สถาบันฯ จัดการผลการดําเนินการของบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลการดําเนินงานที่โดดเด่นและ

สร้างความผูกพันผ่านกระบวนการจัดการ เริ่มจากบุคลากรจัดทํา TOR ของตนเองที่สอดคล้องกับพันธกิจ และกลยุทธ์ 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน JA (ตามรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบ และตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  นอกจากน้ีมี
การให้รางวัลยกย่อง ชมเชย การพิจารณาผลงานของบุคลากรเพื่อเสนอช่ือเข้ารับรางวัลต่าง ๆ (รางวัลช้างทองคํา 
รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น) รางวัลนักวิจัยดีเด่น มอบรางวัลและยกย่องชมเชยการสร้างผลงานวิจัยที่โดดเด่น และมีการ
จัดกิจกรรมงานมอบของท่ีระลึกให้ผู้เกษียณอายุที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานตลอดมา 
     ข การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา 
        (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.2-1 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

 
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาของผู้บริหารและบุคลากร  ผู้บริหารมีระบบการเรียนรู้และพัฒนาสู่การเป็นผู้นํา 

โดยเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี  สําหรับการ
พัฒนาบุคลากรได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งการ
จัดส่งบ ุคลากรเข้าร ่วมประชุมอบรม/สัมมนาอย ่างท ั่วถึง เช่น ด้านการเงิน/พัสดุ (3 มิติ) ด้านประกันคุณภาพ (EdPEx) 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นต้น จัดทําแผนการพัฒนาและเร ียนร ู้ของบ ุคลากร ให้ครอบคลุมท ุกด้าน โดยกำหนด
ร ูปแบบว ิธ ีการ/เคร ื ่องม ือ/กรอบเวลา/ค่าใช ้จ่าย และผ ู้ร ับผิดชอบในรูปแบบโครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี โครงการ
พัฒนาความรู้ทักษะของบุคลากรแต่ละสายงาน ซ่ึงจะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการรายกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน 

สถาบันฯ พัฒนาบุคลากรและผู้นําในด ้าน
ต่างๆ โดยหน่วยบริหารบุคคลสํารวจความต้องการ
พัฒนาบุคลากร ที่มีความประสงค์ให้ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาสมรรถนะหลักแต่ละสายงาน รวบรวมวิเคราะห์
หัวข้อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ 
เป้าหมาย สมรรถนะหลักของสถาบันฯ และจัดลําดับ
ความสําคัญของความต ้องการท ี่บ ุคลากรมีความประสงค์ 
และจั ดทํ า เป็ น แผนป ฏิ บั ติ ก ารป ระ จํ า ปี  เสน อ
คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบในแผนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมตามแผน 
รายไตรมาส ดังรูปที่ 5.2-1 
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การปร ับปร ุงผลการดําเน ินการขององค์กรและนวัตกรรม  สถาบันฯ ปร ับปร ุงกระบวนทํางานให้เป็นระบบ
และทันสมัย ซ่ึงถือเป ็นผลงานของบ ุคลากรในแต่ละงานผ่านโครงการ R2R โดยมอบหมายให้หน่วยเทคโนโลยีเป็น
โปรแกรมเมอร์ร ับผิดชอบจัดทําระบบฐานข ้อม ูล SMART STRI เพ ื่อพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ  ส่วนด้าน
การประชาสัมพันธ์องค์กร มีการจัดทํา Voice of Director เป็นฉบับประจําทุกเดือนเพ่ือเผยแพร ่ผลงานของสถาบ ันฯ ให้
ม ีความแพร ่หลายมากข้ึน  อีกท้ัง จัดทําแผนให้นักวิจัยสถาบันฯ ออกส่ือเสียงในรายการว ิทยุ “มช. น่ารู้” เป็นประจํา 
ทุกเดือน  

จร ิยธรรมและการดําเนินงานอย ่างม ีจร ิยธรรม สถาบันฯ ขับเคล่ือนผ่านโครงการสถาบันคุณธรรม  มีการ
ประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต ดําเนินการงานอย่างชัดเจน และได้เช ื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร “การทำงานเป ็นท ีม” โดย
บ ุคลากรท ุกคนได้ช ่วยกันกําหนดวิสัยทัศน์รายละเอ ียดต ่างๆ และสร ุปด้วยถ้อยคําท ี่ว ่า “องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัย 
เชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า ”  ท ั้งน ี้ ได้ย ึดถ ือหล ักคิดดังกล่าวมาปฏ ิบ ัต ิอย ่างจร ิงจัง เพื่อสร้างนวัตกรรม
อ ันเป ็นเป ้าหมายสูงสุดในการดําเน ินงานของสถาบันฯ 

การมุ่งเน ้นลูกค้า สถาบันฯ เน ้นการให้บร ิการโดยย ึดลูกค้าเป ็นศ ูนย ์กลาง มีการดําเน ินงานแบบระบบท ีม 
เพ ื่อให้บ ุคลากรท ี่ม ีอยู่สามารถขับเคล่ือนงานให้บรรลุผลสําเร ็จได้ตามเป ้าหมาย  ทั้งน ี้ สถาบ ันฯ ได้มอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบและมีการบริการงานวิจัยแบบ One Stop Service ให้กับโครงการวิจัย 

การถ่ายทอดความร ู้ ทักษะ จากบุคลากรท ี่ลาออกหร ือเกษ ียณอายุ  สถาบันฯ ได้กําหนดให้บ ุคลากรจัดทํา 
Job Description เก็บรวบรวมไว้เป ็นหลักฐานและจัดทําภาระงานทุกรอบป ีประเมิน เพ ื่อให้สอดคล ้องตาม KPI ของ
สถาบันฯ  ม ีการจัดระบบพ ี่เล้ียงเพ ื่อสอนงานให้แก่บ ุคลากรบรรจุใหม่ และกรณีท ี่บ ุคลากรลาออกหร ือเกษ ียณอายุ ใช ้
ระบบการทำงานเป ็นท ีมและการถ่ายโอนความรู้ ทักษะจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือเป็นทายาทรุ่นใหม่ เพ ื่อป ้องกันการเกิดป ัญหาการ
ปฏ ิบ ัต ิงาน  

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  สถาบันฯ ม ีระบบประเม ินประสิทธ ิผลและประสิทธ ิภาพของ
ระบบการเร ียนร ู้และการพัฒนา โดยติดตามทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการที่สําคัญตามพันธกิจ 
และแผนกลยุทธ์ ผ่านกระบวนการทบทวนผลการดําเนินงานโดยผู้บริหาร และคณะกรรมการแผน ในตัวช้ีวัดประสิทธิผล
ของกระบวนการต่าง ๆ เช่น ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และร้อยละของ
ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุตามแผน เป็นต้น ดังแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7  

(3) ความก ้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
สถาบันฯ มีกระบวนการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั้งองค์กร ดังน้ี 
1. จัดทําเส้นทางความก้าวหน ้าในสายอาช ีพ (Career Path) โดยย ึดหลักเกณฑ์ท ี่มหาวิทยาลัยกําหนด เน ้น

ว ิธ ีการท ี่ช ัดเจนและโปร ่งใส ตลอดจนม ีการส ื่อสารให้บ ุคลากรท ุกคนได้ร ับทราบ เพ ื่อสร ้างความเข้าใจร ่วมกัน 
2. กําหนดแผนการเตรียมบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งงานที่สูงข้ึน โดยการวิเคราะห์ตําแหน่งที่มีอยู่จร ิงใน

ป ัจจุบ ัน เพ ื่อนำมาร่วมกันจัดกลุ่มงาน และจัดทำรูปแบบเส้นทางความก้าวหน ้าในสายอาช ีพ 
3. กําหนดเป ้าหมายการจัดทำแผนงานเพ ื่อขับเคล่ือนบ ุคลากรตามกลุ่มงานให้เข้าสู่ตําแหน่งงานท ี่สูงข ึ้น ไว ้

ในแผนปฏ ิบ ัต ิการประจําป ีอย ่างต่อเน ื่องท ุกปี  
สถาบันฯ มีการวางระบบพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้กับบุคลากร โดยมุ่งให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/แผนกลยุทธ์/สมรรถนะหลัก/นโยบายอันเป็นเป้าหมายหลักในการดําเนินงาน 
ข้ันตอนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของแต่ละสายงาน หน่วยบริหารบุคคลและหน่วยนโยบายและแผน 
รวบรวมข้อมูลภาระหน้าที่ อัตรากําลังตามโครงสร้างองค์กร โครงสร้างงานเพ่ือวิเคราะห์ตําแหน่งภาระงานในหน้าที่พร้อม
ทั้งคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งในแต่ละระดับ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขการเข้าสู่ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้
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อย่างชัดเจน โดยหน่วยบริหารบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ภาระงานตาม TOR/JA และอายุ
งานของบุคคล เพ่ือประกอบการประเมินศักยภาพบุคคลโดยใช้หลัก Competency Base แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ประเมินผล/ประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์ฯ สรุปผลการประเมินฯ พร้อมระบุและแสดงเหตุผลความจําเป็นลําดับ
ความสําคัญของภาระหน้าที่ตําแหน่งให้สอดรับกับพันธกิจของสถาบันฯ รวบรวมและจัดส่งให้คณะกรรมการบริหาร
ประจําส่วนงานพิจารณาเห็นชอบ และสรุปผลส่งมหาวิทยาลัย  

ว ิธ ีดำเน ินการด ังกล่าวข ้างต้น นอกจากจะส่งผลให้บ ุคลากรม ีความพร ้อมต่อการปฏ ิบ ัต ิงานในตําแหน่ง โดย
บุคลากรท่ีมีผลงานตามเกณฑ์ม ีโอกาสเล ื่อนข ึ้นสู่ตําแหน่งท ี่สูงข ึ้น จากกระบวนการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ ส่งผล
ให้สถาบันฯ สามารถกําหนดต ัวบ ุคคล/งบประมาณท ี่เหมาะสมในการวางแผนพ ัฒนาทางก้าวหน ้าในสายอาช ีพให้
เจร ิญเต ิบโตเป ็นกําลังสําคัญขององค์กรต ่อไป 
ตารางที่ 5.2-1 การเตรียมบุคลากรเพ ื่อความก้าวหน้าในสายอาช ีพ 

ประเภทตําแหน่ง แผนการเตรียมบุคลากร วิธีการ 
ตําแหน่งบริหาร -จัดกลุ่มบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการ

ข้ึนสู่ตําแหน่งบริหารเข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ 
ตําแหน่งหัวหน้างาน 

-กําหนดเป้าหมายให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ให้ความรู้ และพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นต่อภารกิจ
ของสถาบันฯ อย่างต่อเน่ือง เช่น การให้โอกาส
ศึกษาต่อที่สูงข้ึน การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
สายงานที่เก่ียวข้อง 

- กําหนดสมรรถนะหลักตาม
บทบาท หน้าท่ีและภาระกิจ
ของสถาบันฯ 

 
 
 
 

ตําแหน่งท่ีมีความสําคัญต่อ
ภารกิจหลัก 
1. ตําแหน่งชํานาญการ 
2. ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ 
3. ตําแหน่งเช่ียวชาญ 

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1 -กําหนดสมรรถนะหลักตาม
บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
สถาบันฯ 

-จัดทําผลงานตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย 

 



 
 

หมวด 6  
ระบบปฏบิัตกิาร 

  

6.1 กระบวนการทํางาน  
ก. การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการ 

         (1) ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ 
กระบวนการหลัก (Core Process) ของสถาบันฯ ประกอบด้วย กระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการ 

กระบวนการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ชุมชนและเชิงพาณิชย์  และกระบวนการบริการ
วิชาการ โดยมีกระบวนการสนับสนุน (Support Process) เป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการทํางานหลัก 
ซึ่งสถาบันฯ ได้ใช้พันธกิจและสมรรถนะหลักเป็นตัวต้ังต้นในการออกแบบระบบงาน จึงทําให้ระบบงานมี
กระบวนการทํางานที่สอดคล้องเช่ือมโยงกัน สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันฯ ได้ ดังรูปที่ 6.1-1 และมี
รายละเอียดดังตารางที่ 6.1-1 และ ตารางที่ 6.1-2 

 
 

 
 

รูปที่ 6.1-1  Value Chain กระบวนการทํางานของสถาบันฯ 
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ตารางที่ 6.1-1 กระบวนการหลัก ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลัก และตัวชี้วัดที่สําคัญ 
กระบวนการหลัก 
(Core Process) 

ข้อกําหนดทีส่าํคัญ 
ของกระบวนการหลัก 

ตัวชี้วัดที่สําคญั 

กระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการ 
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย  
- พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
- สร้างและประสานความร่วมมือ
งานวิจัยแบบบูรณาการ 

- จัดหาแหล่งทุนวิจัย 
- ดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและมาตรฐานการวิจัย 
จนเสร็จสิ้นการวิจัย 

- เผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
- พัฒนานักวิจัย 
- การประเมินผลโครงการวิจัย 

- ทิศทาง/นโยบายการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแหล่งทุน

- กฎระเบียบด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน

- การปฏิบัติตามข้อตกลง/สัญญา/
เง่ือนไขของแหล่งทุน 

- ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 

- จริยธรรมการวิจัย และจริยธรรม
นักวิจัย 

-จริยธรรมการวิจัยในคน 
-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ในงานวิจัย

ตัวช้ีวัดกระบวนการ 
- จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทนุ
ภายนอก 

- จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาติ 

- จํานวนผลงานที่ย่ืนจดลิขสทิธ์ิ/
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ขึ้นทะเบียน
พันธ์ุ 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล 
- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

กระบวนการผลักดันผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
ชุมชนและเชิงพาณิชย์ 
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย  
- เผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
- พัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดองค์
ความรู้จากผลงานวิจัยเพ่ือ
ขยายผลในเชิงวิชาการ ชุมชน
และเชิงพาณิชย์ 

 

- กฎระเบียบด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สถาบัน 

- ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถ
นําไปพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอด
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพ่ือ
ขยายผลในเชิงพาณิชย์/เชิง
วิชาการ 

 

ตัวช้ีวัดกระบวนการ 
- จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์จริง 

-จํานวนผลงานบริการวิชาการ 
สหวิทยาการทีส่ร้างผลกระทบสูงต่อ
ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล 
- จํานวนนวัตกรรมจากงานวิจัย 
- จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย 

(Citation)  ในฐานข้อมูล Scopus  

กระบวนการบริการวิชาการ 
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย  
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

- จัดฝึกอบรม 
- การให้บริการวิเคราะห์ 
- ที่ปรึกษาโครงการ 
 
ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลกั 
คณะผู้บริหาร ร่วมกับ นักวิจัย 
 

- การให้บริการวิชาการตอบสนอง/
ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การรับรองการนําผลงานไปใช้
ประโยชน์ จากองค์กร/
หน่วยงาน/ชุมชน 

- ประกาศสถาบันฯ เก่ียวกับการ
ให้บริการวิเคราะห์และการ
จัดเก็บค่าบริการวิเคราะห์ ของ
ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

ตัวช้ีวัดกระบวนการ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ให้บริการ
วิชาการแก่สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

- ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ
วิชาการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล 
- ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

- ร้อยละของผูร้ับบริการวิชาการได้รับ
ความรู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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         (2) แนวคิดการออกแบบ 
สถาบันฯ มีวิธีการในการออกแบบบริการหรือกระบวนการทํางานหลัก รวมท้ังกระบวนการสนับสนุนที่

สําคัญคือ ใช้พันธกิจและสมรรถนะหลักเป็นตัวต้ังต้นในการออกแบบระบบงาน และคํานึงถึงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานของสถาบันฯ ที่รองรับพันธกิจหลักของสถาบันฯ ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการตามที่กําหนด
เป็นผลิตภัณฑ์หลัก โดยมีการปรับโครงสร้างจาก “ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี” เป็น “ศูนย์วิจัย นวัตกรรม 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี” ประกอบด้วย 4 ศูนย์ย่อย ได้แก่ 1) ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2) ศูนย์ความเป็นเลิศ 3) 
ศูนย์วิจัยเครือข่ายและนวัตกรรม และ 4) ศูนย์วิจัยนานาชาติ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกทั้งยังทําหน้าที่แสวงหาแหล่งทุนวิจัย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยเชิง 
บูรณาการทั้งภายในและต่างประเทศให้เกิดงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
และเพื่อเสริมการขับเคลื่อนศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เข้มแข็ง ได้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยในการสร้างและออกแบบระบบฐานข้อมูล ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในหมวด 4 

ข. การจัดการกระบวนการ 
         (1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

สถาบันฯ มีความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการ จะเป็นไปตามข้อกําหนดที่สําคัญ 
โดยได้กําหนดตัวช้ีวัดของแต่ละกระบวนการไว้อย่างชัดเจน ดังตารางที่ 6.1-1 และ ตารางที่ 6.1-2 และมีวิธีการ
ควบคุม ปรับปรุงกระบวนการทํางาน/ผลการปฏิบัติงานประจําวัน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 
และที่ประชุมบุคลากร ซึ่งจัดเป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งมีวิธีการทบทวน ติดตาม รายงานและประเมินผล
การป ฏิ บั ติ งาน /ผลการ ดํ า เนิ นก าร ตั ว ช้ี วัด  โดย เค ร่ือ งมื อ  PDCA ใน รูป แบบคณ ะกรรมการแผนฯ 
ปีละ 3 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) หากมีกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
แผนที่กําหนดไว้ ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามเร่งรัดการดําเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 
ดังที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้แล้วใน หมวด 4 : 4.1ข หัวข้อ การวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ  นอกจากน้ี 
ตัวช้ีวัดดังกล่าวมีความเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบันฯ อย่างไรนั้น ได้อธิบายไว้แล้วในหมวด 2 
2.2ก (1) หัวข้อ แผนปฏิบัติการ ตารางที่ 2.2-1  
          (2) กระบวนการสนับสนุน 

กระบวนการสนับสนุน (Support Process) ทําหน้าที่สนับสนุนกระบวนการหลัก (กระบวนการวิจัย 
กระบวนการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ชุมชนและพาณิชย์ และกระบวนการบริการวิชาการ) 
ในด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ซึ่งได้แก่ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย การติดต่อประสานงาน
เพ่ือให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัย การทําสัญญารับทุน การบริหารโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
สถาบันฯ ประกอบด้วย กระบวนการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  กระบวนการการเงิน  
การคลังและพัสดุ  และกระบวนการบริหารทั่วไป โดยทุกกระบวนการมีความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานตามกรอบ
ภาระหน้าที่และร่วมกันให้การสนับสนุน/ส่งเสริมกระบวนการหลักของสถาบันฯ ให้มีผลการดําเนินงานที่ ดี  
ตามนโยบายการให้บริการแบบครบวงจร หรือที่เรียกว่า การให้บริการแบบ One Stop Service แก่นักวิจัย/
คณาจารย์ ที่เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งถือเป็นลูกค้า/ผู้รับบริการของสถาบันฯ โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ
กระบวนการและตัวช้ีวัดที่สําคัญ ดังตารางที่ 6.1-2 
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ตารางที่ 6.1-2 กระบวนการสนับสนุน และตัวชี้วัดที่สําคัญ 
กระบวนการสนับสนนุ 
(Support Process) 

ตัวชี้วัดที่สําคญั 

กระบวนการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพนัธ ์
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

-ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
ผู้รับบริการ 
-ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
-ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ 
CMU-MIS ใหส้ามารถรองรับการตัดสินใจทางการ
บริหารได้อย่างถูกต้อง 
-จํานวนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ที่รับ
บริการ One Stop Service 
-ผลการตรวจสอบภายในของสํานักงานการตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กระบวนการการเงิน การคลงั และพสัดุ 
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ 
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 

-ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
ผู้รับบริการ 
-ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
-ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ 
CMU-MIS ใหส้ามารถรองรับการตัดสินใจทางการ
บริหารได้อย่างถูกต้อง 
-จํานวนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ที่รับ
บริการ One Stop Service 
-ผลการตรวจสอบภายในของสํานักงานการตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กระบวนการบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ 
งานบริหารทั่วไป 

-ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
ผู้รับบริการ 
-ร้อยละความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กรของกลุ่มเป้าหมาย 
-ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
-ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ 
CMU-MIS ใหส้ามารถรองรับการตัดสินใจทางการ
บริหารได้อย่างถูกต้อง 
-จํานวนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ที่รับ
บริการ One Stop Service 
-ผลการตรวจสอบภายในของสํานักงานการตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ทั้งน้ี  สถาบันฯ มีความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการสนับสนุนเหล่าน้ี เป็นไปตามข้อกําหนด
ที่สําคัญ โดยได้นําผลการประเมินตามตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้น เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและแจ้งบุคลากรเพ่ือหา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนางานร่วมกัน 
         (3) การปรับปรุงกระบวนการ  

ดังที่กล่าวในโครงร่างองค์กร สถาบันฯ มีวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้สถาบันฯ มีความสําเร็จและย่ังยืน โดยมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างเป็น
ระบบ ผ่านวงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) คือมีการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน และการนําผลการประเมินไปปรับปรุง  สําหรับในด้านการบริหารจัดการองค์กรทุกด้านมี
การใช้แนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ ที่เรียกว่า CMU-EdPEx เป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน โดยสถาบันฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรประจําปี จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากน้ี มีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงการดําเนินงานทุกด้าน 
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

สําหรับการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานน้ัน สถาบันฯ ใช้เครื่องมือการพัฒนาประสิทธิภาพ
งานประจําด้วยการวิจัย หรือ R2R (Routine to Research) โดยการจัดประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี
งบประมาณ  2562  เรื่ อ ง  การสร้างน วัตกรรม เพ่ื อการพัฒนาคุณ ภาพงาน  (Innovation for Quality 
Improvement) ดังที่อธิบายไว้แล้วในหมวด 4 -4.1ค (1)  ซึ่งสถาบันฯ ได้นําผลจากโครงการดังกล่าวไปต่อยอดและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน (กระบวนการสนับสนุน) โดยวิธีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ดังน้ี 
กระบวนการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5 กระบวนการ
ได้แก่ 

1. การย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2. การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
3. ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
4. การบริหารจัดการโครงการวิจัย แบบให้บริการในลักษณะ One Stop Service (รูปที่ 6.1-2) 
5. ระบบฐานขอ้มูลอัจฉริยะด้านบริหารงานวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย 

ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแล้ว ข้อมลูโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว ข้อมลูการนําไปใช้ประโยชน์ ข้อมูล
ตัวช้ีวัด และขอ้มูลผลงานตีพิมพ์ เป็นต้น) 

กระบวนการการเงิน การคลังและพัสดุ มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 กระบวนการ ได้แก่ 
 1. การเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย 
 2. การตรวจสอบติดตามสถานภาพงบประมาณโครงการวิจัยแบบออนไลน์ 
 3. การให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการวิชาการ 
 4. การจองยานพาหนะแบบออนไลน์ 
กระบวนการบริหารทั่วไป มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 กระบวนการ ได้แก่ 
 1. ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (กรณีไม่ใช้งบประมาณ) 
 2. การจองห้องประชุมแบบออนไลน์ 
 3. การพัฒนาระบบ e-สารบรรณ (CMU-Document Version 2) 
ทั้งน้ี  ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ได้ดําเนินการวิพากษ์โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน  
ตามโครงการ “วิพากษ์การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเช่ือมโยงกับโครงการขับเคลื่อน
สถาบันคุณธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work 
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Integrity)  ผลที่ได้รับคือ มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการเด่น ๆ ที่สามารถส่ือให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบ ลดความขัดแย้ง ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ทําให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ี
รวดเร็ว ถูกต้องมีความเป็นธรรม เท่าเทียม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้แสดงตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
“การบริหารจัดการโครงการวิจัย แบบให้บริการในลักษณะ One Stop Service” ดังรูปที่ 6.1-2 

ค. การจัดการนวัตกรรม   
สถาบันฯ มีวิธีการจัดการนวัตกรรม โดยพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่เป็นความเสี่ยงที่น่าลงทุน (Intelligent 

Risks) ตามท่ีได้ระบุไว้ในหมวด 2 : 2.1ก (2) หัวข้อ นวัตกรรม คือ การได้รับการมอบหมายภารกิจใหม่จาก
มหาวิทยาลัย ดําเนินภารกิจด้านการวิจัยที่มุ่งเน้นการดําเนินงานวิจัยและสนับสนุนงานวิชาการเชิงบูรณาการด้าน
อาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ แบบบูรณาการบนฐานของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Integrated Research on Food & Health and Aging) โดยให้ สถาบัน วิจัยมี ส่ วน ช่วยในการขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กอรปกับสถาบันฯ มีผู้บริหารระดับสูงที่มีความเช่ียวชาญ
สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือวิจัย ประสานเช่ือมโยงแหล่งทุนต่าง ๆ เป็นการเพิ่มโอกาสในการผลักดันให้
เกิดโครงการวิจัยร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการบูรณาการงานวิจัยและแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
เครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561-2562 มีการดําเนินการ
สู่นวัตกรรมด้านการวิจัย ได้แก่ นวัตกรรมการพัฒนาพันธ์ุข้าวด้วยเทคโนโลยีลําไออนพลังงานตํ่า การพัฒนา
นวัตกรรมระบบคั่วกาแฟแบบอัจฉริยะ นวัตกรรมเคร่ืองผลิตซีเรียลบาร์นํ้าผึ่งระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรม
แอปพลิเคช่ัน “โปรแกรมนับสี” เป็นเครื่องมือใช้ตรวจสอบมะม่วงด้วยเทคโนโลยี Image Processing (ผลลัพธ์ 
หมวด 7) 

นอกจากน้ี  ยังมีการการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญและใช้ประโยชน์จากโอกาสเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น โดยใช้เครื่องมือ R2R (Routine to Research 
to Innovation) เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพงาน (Innovation for Quality Improvement) และมี
ผลการดําเนินงานดังที่กล่าวแล้ว ในหมวด 4 -4.1ค (1) 



 
 

 
 

รูปทื่ 6.1-2  การบริหารจัดการโครงการวิจัย แบบให้บริการในลักษณะ One Stop Service 
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ  
ก. การควบคุมต้นทุน 

สถาบันฯ มีวิธีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของสถาบันฯ ดังน้ี  
แนวปฏิบัติ การดําเนินการ ผลการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการด้านการ
ประหยัดพลังงาน 
ของมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดไฟ LED 
(Light Emitting Diode) ภายใน
อาคารสถาบันฯ ทั้ง 3 ช้ัน ซึ่งทําให้มี
แสงส่องสว่างมากกว่าเดิม มีอายุการ
ใช้งานเพ่ิมขึ้น และเป็นการประหยัด
ไฟ   

ค่าสาธารณูปโภคลดลง 
ร้อยละ 10-15 ต่อเดือน 

หน่วยสารบรรณ-
ธุรการ (ฝ่ายอาคาร
และสถานที)่ 

ปิดไฟฟ้าระหว่างหยุดพักกลางวัน 
(12.00-13.00 น.) 
กําหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด 
เครื่องปรับอากาศตามความ
เหมาะสม (เปิด 13.00-16.00 น.) 
ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อหยุดการ
ใช้งาน 
ปิด Breaker ที่ติดต้ังบริเวณโต๊ะ
ทํางานบุคลากรทุกคนในสํานักงาน 
หลังการใช้งาน 

มาตรการด้านการ
ประหยัดพลังงานของ
สถาบันฯ 

การเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติใช้ใน
การถ่ายเอกสาร การพิมพ์เอกสาร 
(Printer) และสแกนเอกสาร  แทน
การซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสารที่มีราคาสูง
ซึ่งต้องเสียค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม   

-เกิดความคุ้มคา่ 
สามารถใช้ร่วมกันเป็น
ส่วนกลางของสถาบันฯ  
-ลดกระดาษและหมึก
พิมพ์ ได้ร้อยละ 50 

หน่วยสารบรรณ-
ธุรการ (ฝ่ายอาคาร
และสถานที)่ 

 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ โดยวิธีการพัฒนา
ระบบ SMART STRI ที่เป็นศนูย์รวม
โปรแกรมสนับสนุนการทํางานด้าน
ต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ 
-โปรแกรมการประชุม (e-Meeting)  
-โปรแกรมจัดการเอกสาร 
  (e-Document)   
-โปรแกรมจองห้องประชุม   
-โปรแกรมจองยานพาหนะ 
-โปรแกรมเงินเดือน (e-Salary) 
-โปรแกรม e-Meeting Report   

ทุกงานในสํานักงาน 
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แนวปฏิบัติ การดําเนินการ ผลการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
- โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย 
- โปรแกรมการตรวจสอบและติดตาม
สถานภาพงบประมาณโครงการวิจัย 
(STRI-Project Budget Tracking) 

- โปรแกรมการบริหารจัดการครุภัณฑ์
 เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศใหม่ โดย

ติดต้ังภายในอาคารสถาบันฯ แทน
ของเดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งมี
ประสิทธิภาพลดลง สิ้นเปลืองค่า
บํารุงรักษา/ซ่อมแซม   

ค่าสาธารณูปโภคลดลง 
ร้อยละ 10-15 ต่อเดือน 

หน่วยสารบรรณ-
ธุรการ (ฝ่ายอาคาร
และสถานที)่ 

 นอกจากน้ี  มีการควบคุมต้นทุนโดยวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการทํางานซ้ํา โดยเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จะมีการประชุมหารือร่วมกันในกลุ่มงาน เพ่ือทบทวนกระบวนการทํางาน วิเคราะห์
ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  อีกทั้งยังมีการจัดทําผังขั้นตอนการให้บริการ (Flow Chart) เพ่ือแสดง
ลําดับ ก่อน-หลัง ที่ชัดเจนสามารถสื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบและมีความเข้าใจการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จึงตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 

 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งหมายถึง คู่ความร่วมมือที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านวิชาการกับ

สถาบันฯ ทั้งคู่ความร่วมมือที่ เป็นทางการ ได้แก่ หน่วยงาน/องค์กรที่มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 
อาทิเช่น สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชนห้วยไผ่เพ่ือการผลิต จังหวัด
ราชบุรี  สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น และคู่ความร่วมมือ
ที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ หน่วยงาน/องค์กรที่ไม่มีการลงนามความร่วมมือ อาทิเช่น บริษัท แพนฟู้ด จํากัด และบริษัท
ไทยยูเน่ียน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น  สถาบันฯ มีการคัดเลือกคู่ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากความพร้อม
และศักยภาพของคู่ความร่วมมือ ที่จะสามารถดําเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เช่น ร่วมดําเนินการวิจัย
เชิงบูรณาการ การส่งมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตรงตามข้อกําหนดของแหล่งทุน การตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมจัดฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย  

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
         (1) ความปลอดภัย 

สถาบันฯ มีวิธีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ มีการตระหนัก
ถึงความสําคัญผ่านกลไกการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ โดยในท่ีประชุมคณะทํางานด้านการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันฯ ได้มีการกําหนดเรื่องน้ีเป็นเรื่องที่สําคัญของหน่วยงาน รวมท้ังมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่
ปลอดภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงกําหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่ต้องบรรจุไว้ในแผนการบริหารความเส่ียงประจําปีของสถาบันฯ โดยกําหนดให้มี
กิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินการไว้ชัดเจน  

 ในการดําเนินการด้านความปลอดภัยน้ัน รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
ทําการสํารวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือค้นหาจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และ
หาแนวทางปรับปรุง เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการได้มากย่ิงขึ้น 
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ให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยสําหรับบุคลากรและผู้มารับบริการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ
สถานที่ทํางานทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งมีมาตรการเพ่ือเสริมการรักษาความ
ปลอดภัยโดยวิธีการต่าง ๆ ดังตารางที่ 6.2-1 
ตารางที่ 6.2-1 การดําเนินการด้านความปลอดภัย 

ประเด็น กิจกรรม/การดําเนนิการ ผลต่อบคุลากร/ผูร้ับบริการ 
ความปลอดภัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร 

- ออกแบบและปรับปรุงพ้ืนที่/สถานที่ทํางาน 
ทั้ง 3 ช้ัน มีการแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ชัดเจน   

 

-สถานที่ทํางานมีความเหมาะสม 
กะทัดรัด สะอาด น่าอยู่ และ
ปลอดภัย 

-สามารถอํานวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

- ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารทั้ง 3 ช้ัน 

-การใช้งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

ความปลอดภัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร 

- ทําการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้อาคารและ
แนวสายไฟฟ้า  

- ปรับพ้ืนที่แนวถนน ทางเดิน และลานจอดรถ 
- ติดตามและปรับปรุงเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

-ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและเพ่ิม
ความปลอดภัยแก่บุคลากร ผูม้ารับ
บริการ และผูส้ัญจรไปมา  

มาตรการเสริมความ
ปลอดภัยอ่ืน 

จัดเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการเพ่ือทําการอยู่เวร
รักษาการณ์ในวันทําการและวันหยุดทําการเป็น
ประจําทุกเดือน 

-เป็นมาตรการเพ่ือเสริมการรักษา
ความปลอดภัย โดยมีการบันทึก
เหตุการณ์ความปกติ/ความไม่ปกติ
ในเบ้ืองต้นของสํานักงาน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงที่สําคัญ
ครอบคลุมบริเวณภายในและภายนอกอาคาร
อย่างทั่วถึง 

-ป้องกันรักษาทรัพย์สินของราชการ
และรักษาความปลอดภัยแก่
บุคลากร   

 
มาตรการห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและบริเวณ
รอบอาคาร โดยติดต้ังป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” ในจุด
ที่มองเห็นได้ชัดเจน 

-ป้องกันและลดความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของบุคลากรและผูม้ารับ
บริการ 

 

          (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
สถาบันฯ มีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผ่านกลไกการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ 

ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในข้อ 6.2ค (1) หัวข้อความปลอดภัย ดังกล่าวข้างต้น โดยท่ีประชุมคณะทํางานด้านการบริหาร
ความเส่ียงของสถาบันฯ ได้กําหนดให้มีกิจกรรมควบคุมเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ในประเด็นความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และบรรจุไว้ในแผนการบริหารความเส่ียงประจําปีของสถาบันฯ พร้อมทั้ง
กําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานไว้ชัดเจน และมีการติดตามผลการปรับปรุงตามรายไตรมาส รวมทั้งมีการรายงาน
ผลให้มหาวิทยาลัยทราบ ในระบบ CMU-MIS เป็นรายไตรมาส ดังตารางที่ 6.2-2 
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ตารางที่ 6.2-2 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ประเด็นความเสี่ยง 

ที่สําคัญ 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสีย่ง กิจกรรมควบคุม 

ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยต่อชวิีตและ
ทรัพย์สิน  
 

1. ระบบไฟฟ้าในอาคารสถาบันฯ มีอายุ
การใช้งานมาเป็นระยะเวลา 26 ปี 
(ต้ังแต่ก่อสร้างอาคาร เมื่อปี พ.ศ. 
2536) ยังไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนทั้ง
ระบบ หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อ
ชีวิต และทรัพย์สินของราชการ 

2. การเกิดลมแรงและฝนตก ในช่วงฤดู
ร้อนและฤดูฝน อาจเกิดหม้อแปลง
ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้อาคารช็อตได้ และหาก
เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร มีโอกาส
ก่อให้เกิดความเสียหาย/ความสูญเสีย
อย่างสูงต่อสถาบันและมหาวิทยาลัย 

 
 
 

1. ทําการตรวจสอบและปรบัปรุงระบบ
ไฟฟ้าในอาคารสถาบันฯ ทั้ง 3 ช้ัน ให้มี
การใช้งานได้อย่างปลอดภัยและได้
มาตรฐาน โดยทําการติดต้ังปลั๊กไฟ 
สายไฟ และเบรกเกอร์ ประจําตําแหน่ง
โต๊ะทํางานบุคลากรแต่ละท่าน ตามผัง
การปรับปรุงพ้ืนที่สํานักงาน  

2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
การเตรียมความพร้อมและการป้องกัน
ระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรประจําอาคาร
สถาบันฯ เป็นประจําทุกปี 
ผลที่ได้รับคือ บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติจริง
การใช้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry 
Chemical Extinguishers) ใน
สถานการณ์จําลอง : กรณีเกิดเพลิงไหม้
ประเภท B (นํ้ามันเช้ือเพลิง, ก๊าซหุงต้ม) 
และการใช้งานเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ (Automatic External 
Defibrillator : AED)  พร้อมทั้ง
สํานักงานสถาบันฯ มีการตรวจสอบและ
เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและได้มาตรฐาน 

 



 
 

หมวด 7 
ผลลัพธ์ 

 
สถาบันฯ ได้แสดงผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ

ปัจจุบัน(2562) แสดงแนวโน้มย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)  สําหรับปีงบประมาณ 2562 เป็นผลการดําเนินงานถึง 
ไตรมาสที่ 3/รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562) ส่วนผลการดําเนินงานด้านบทความตีพิมพ์และ
จํานวนการอ้างอิงผลงาน (Citation) ได้แสดงผลเป็นปีปฏิทิน พร้อมทั้งมีการแสดงผลลัพธ์ด้านการวิจัย (ตัวช้ีวัดหลัก)
เทียบเคียงกับหน่วยงานที่เหนือกว่าสถาบันฯ คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือ
เป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานที่ดี โดยสืบค้นข้อมูลจากรายงานประจําปี สวทช. ปี 2559-2561  ทั้งน้ี ผลลัพธ์ 
ทุกด้านมีความเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันฯ รวมทั้งมีการบูรณาการข้อมูลในกระบวนการทุกหมวด 
(หมวด 1-6) 
 
7.1 ผลลพัธ์ด้านการเรียนรูข้องลูกคา้และด้านกระบวนการ 
7.1ก ผลลัพธด้์านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ 
 

 
รูปที่ 7.1ก-1 จํานวนทุนสนบัสนนุงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทนุภายนอก (CMU-MIS) 

 

 
รูปที่ 7.1ก-2 จํานวนโครงการวิจัย (CMU-MIS)  
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รูปที่ 7.1ก-3 จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ (ปีปฏิทิน)  

แสดงการเทียบเคียงกับ สวทช. 
(ท่ีมาของข้อมูล –รายงานประจําปี สวทช. ปี 2559-2561) 

 

 
รูปที่ 7.1ก-4 จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus (ปีปฏิทิน) 

 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย/
ผล 

ย้อนหลงั (ปีงบประมาณ) ปีปัจจุบัน 
2562 

(9 เดือน) 
หน่วยวัด 2559 2560 2561 

จํานวนคร้ังในการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) 
ในฐานข้อมลู Scopus  (ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย N/A N/A N/A 200 ครั้ ง 
ผล N/A N/A N/A 211 
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(ท่ีมาของข้อมูล –รายงานประจําปี สวทช. ปี 2559-2561) 

รูปที่ 7.1ก-5 จํานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนําไปใชป้ระโยชน์จริง1  
แสดงการเทียบเคียงกับ สวทช. 

 

1ผลงานทางวิชาการที่ถูกนาํไปใช้ประโยชน์จริง ปี 2562 
ชื่อผลงาน ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร/ 

ที่นําไปใช้ประโยชน ์
เจ้าของผลงาน 

1. ข้าวเจ้าพันธ์ุกลาย 3 สายพันธ์ุ  
(3 ผลงาน) ได้แก่   
สายพันธ์ MSY-4  
สายพันธ์ุ OSSY-23 
สายพันธ์ FRK-1 
 
 
 
 
 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.ราชบุรี
ภายใต้สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพ่ือการผลิต 
-ได้นําข้าวพันธ์ุกลายซึ่งได้จากการพัฒนาพันธ์ุ
ข้าวด้วยเทคโนโลยีลําไอออนพลังงานตํ่า 
เป็นพันธ์ุข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ปลูกได้ทั้งฤดูนา
ปรังและฤดูนาปี ลําต้นแข็งแรงและต้นไม่สงู
เกินไป ทนโรคและแมลงที่สําคัญ ไปพัฒนา
ศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพเพ่ือใช้เป็น
ข้าวเพ่ือการบริโภค ข้าวเพ่ือเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมแป้งข้าวจ้าว/ผลิตภัณฑ์เส้น 
และข้าวเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี  
ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง  
 

2. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีของน้ําผึ้งชันโรงวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงนํ้าผึ้งชันโรงบ้านต้นเลียบ 
ต.รําพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี 
-ได้นําองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปช่วยใน
การค้นหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพ่ือผลักดัน
ให้นํ้าผึ้งชันโรงของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่ม/ชุมชน สร้างความเช่ือมั่นในแหล่งทีม่า
และคุณภาพของสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และ
สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิต
อย่างย่ังยืนในอนาคต 

ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง 
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ชื่อผลงาน ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร/ 
ที่นําไปใช้ประโยชน ์

เจ้าของผลงาน 

3. การพัฒนานวัตกรรมระบบคั่วกาแฟแบบ
อัจฉริยะ 
 
 

กลุ่มผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปกาแฟ
ภาคเหนือ 
-ได้ออกแบบและสร้างเครื่องคั่วกาแฟโดยใช้
ระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุม โดยมี
การถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการมีความรู้และ
เข้าใจวิธีการใช้งานเคร่ืองคั่วกาแฟแบบ
อัจฉริยะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ
กาแฟในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟของกลุ่ม
ให้มีคุณภาพดีและมีมาตรฐาน 

นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา 

 

 
(ท่ีมาของข้อมูล –รายงานประจําปี สวทช. ปี 2559-2561) 

รูปที่ 7.1ก-6 จํานวนผลงานท่ีย่ืนจดลิขสทิธิ์/สิทธิบัตร/ขึ้นทะเบียนพนัธุ2์ 
แสดงการเทียบเคียงกับ สวทช. 

 

2ผลงานที่ย่ืนขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/ขึ้นทะเบียนพนัธุ ์
ปีงบประมาณ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 
2561-2562 

 
ได้รับการขึน้ทะเบียนรับรองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช  
พ.ศ.2518 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ในข้าวที่พัฒนาจากเทคโนโลยี
ลําไอออนพลังงานตํ่า จํานวน 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ 

ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี 
ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง 

 -ข้าวสายพันธ์ุ มช.-สวก 09-1     
-ข้าวสายพันธ์ุ มช.-สวก 09-3     
-ข้าวสายพันธ์ุ มช.-สวก 09-5 

-ข้าวสายพันธ์ุ มช.-สวก 09-2 
 -ข้าวสายพันธ์ุ มช.-สวก 09-4 

 

 ดําเนนิการส่งเสริมการปลูก จํานวน 5 สายพันธ์ุ ได้แก่  
 -ข้าวสายพันธ์ุ MSY-1-2  

-ข้าวสายพันธ์ุ MSY-4  
-ข้าวสายพันธ์ุ FRK-1 

-ข้าวสายพันธ์ุ MSY-1-3  
-ข้าวสายพันธ์ุ OSSY-23 
 

 

 อยู่ระหว่างเตรียมการย่ืนขอจดทะเบยีนรบัรองพันธุ์พชื ตาม
พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ.2518 อีกจํานวน 10 สายพันธ์ุ 
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รูปที่ 7.1ก-7 จํานวนนักวิจัย (ในสังกัด) ที่มีผลงานทางวิชาการ 

 

 
รูปที่ 7.1ก-8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมทีเ่กิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน และสังคม 
 
นวัตกรรมจากงานวิจัยทีผู่้ประกอบการนําไปใช้ประโยชน ์
ปีงบประมาณ ชื่อนวัตกรรม ผู้ประกอบการ 

ที่นําไปใช้ประโยชน ์
เจ้าของผลงาน 

2561-2562 เครื่องอบช้ินส่วนจระเข้ควบคุม
อัตโนมัติ 

ผู้ประกอบการวัวหันอินเตอร์  
จ.ลําพูน นําไปใช้ในการประกอบ
ธุรกิจด้านอาหาร 

นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา   

แอปพลิเคช่ัน “โปรแกรมนับสี”  
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
มะม่วงโดยใช้เทคโนโลยี Image 
Processing 

กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงอําเภอพร้าว นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา  
ดร.วิลาวัลย์ คําปวน 
ดร.ปริญญา จนัทรศร ี
 

เครื่องผลิตซีเรยีลบาร์นํ้าผึ้งระบบ
อัตโนมัติ 

ผู้ประกอบการบริษัทสุภาฟาร์มผึ้ง 
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 

นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา  
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ผลงนบริการวิชาการสหวิทยาการทีส่ร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชมุชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ 
ปีงบประมาณ ชื่อผลงาน การสรา้งผลกระทบสูงต่อชมุชน/จังหวัด/

ประเทศ 
เจ้าของผลงาน 

2561-2562 ข้าวเจ้าพันธ์ุกลาย  
3 สายพันธ์ุ (3 ผลงาน) 
ได้แก่   
สายพันธ์ MSY-4  
สายพันธ์ุ OSSY-23 
สายพันธ์ FRK-1 
 

มีการบูรณาการองค์ความรู้โดย 
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์จากข้าวพันธ์ุกลาย” วันที่ 19 
พฤษภาคม 2561 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.ราชบุรี วันที่ 22 
สิงหาคม 2562 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว
ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
จังหวัดราชบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
สถานที่ โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี 
จํานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น  2,000 คน 

หน่วยงานบูรณาการ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด
ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพ่ือการ
ผลิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
ผู้ประกอบการด้านข้าวและเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว จ.ราชบุรี และผูแ้ทนเกษตรกรทุกจังหวัด 
สร้างผลกระทบสูงต่อชุมชน/จังหวัด 
ด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างความมั่นคงใน
อาชีพแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ
ผู้ประกอบการข้าวในประเทศ 
ด้านสังคม สามารถแก้ไขประเด็นปัญหาสําคัญ
และช่วยสร้างความเข้มแข็งที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการ
ต่อรองด้านการผลิตและการตลาดแก่
เกษตรกรผู้ปลกูข้าวและผู้ประกอบการข้าว  
ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ พันธ์ุข้าวที่
ต้านทานโรคและแมลงศัตรูขา้วเป็นการพัฒนา
คุณภาพการปลูกข้าวของเกษตรกร  
ด้านสุขภาพ การผลิตข้าวคุณภาพ สามารถใช้
เป็นอาหาร (ข้าว) เพ่ือสุขภาพ 

ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี  
ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง  
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7.1ข ผลลพัธด้์านประสิทธผิลของกระบวนการทํางาน 
 

 

 
รูปที่ 7.1ข-1 ระดับความสาํเร็จของการบริหารจัดการขอ้มูลในระบบ CMU-MIS 

 
 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย/
ผล 

ย้อนหลงั (ปีงบประมาณ) ปีปัจจุบัน 
2562 

(9 เดือน) 
หน่วยวัด 2559 2560 2561 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศโดยรวมของสถาบันฯ 

เป้าหมาย N/A N/A N/A 80 ร้อยละ
ผล N/A N/A N/A 87 

ร้อยละของผู้รับบริการสามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย 

เป้าหมาย N/A N/A N/A 80 ร้อยละ
ผล N/A N/A N/A 84 

 
 
 

 
รูปที่ 7.1ข-2 ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด (งบประมาณแผ่นดิน) 
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รูปที่ 7.1ข-3 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (งบประมาณแผ่นดิน) 

 

 
รูปที่ 7.1ข-4 จํานวนผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนาประสทิธิภาพงานประจําของบุคลากร 

 
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่รบับริการ One Stop Service 

โครงการวิจัย ลูกค้า/ผูร้ับบรกิาร 
(หัวหน้าโครงการ) 

สถาบันฯ มีการให้บริการแก่หัวหน้าโครงการวิจัยในรูปแบบ One Stop 
Service จํานวน 12 โครงการ และ 5 ศูนย์วิจัย/กลุ่มวิจัย   
1. ชุดโครงการนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรมปลอดสารพิษ สําหรับสังคมสูงอายุ 

ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย  
 

 

โครงการย่อยท่ี 1  -อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 
โครงการย่อยท่ี 2  -อ.กนิษฐา เอ้ืองสวัสด์ิ 
โครงการย่อยท่ี 3  -อ.ดร.ดามร บัณฑุรัตน์ 
โครงการย่อยท่ี 4  -ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ

2. ชุดโครงการ การจัดการตลอดสายโซ่การผลิตมะม่วงน้ําดอกไม้คุณภาพเพื่อ
การส่งออกด้วยเทคโนโลยีฉลาด ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย  

 

โครงการย่อยท่ี 1 -ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์  ติยายน 
โครงการย่อยท่ี 2 -ดร.ปริญญา จันทรศรี 
โครงการย่อยท่ี 3 -ดร.วิลาวัลย์ คําปวน

3. โครงการส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(Green Production)  

ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล 

4. โครงการพัฒนาระบบจ่ายแอลกอฮอล์อัจฉริยะเพื่อการปกป้องและป้องกัน
การติดเชื้อ  

ดร.วศิน วงศ์วิไล 

5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้วยสิ่งทอพื้นบ้าน  ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 
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โครงการวิจัย ลูกค้า/ผูร้ับบรกิาร 
(หัวหน้าโครงการ) 

6. โครงการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูในสวนมะม่วงและแนวทางในการจัดการ 

ดร.ปริญญา จันทรศรี 

7. โครงการการพัฒนาเคร่ืองปั่นด้ายเมดเดลรีจักราเพ่ือปั่นเส้นใยยาวจากใบ
สับปะรด 

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 

8. ศูนย์วิจัยทางวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐาน  ผศ.ดร.พีระพงศ์ จิตเสงี่ยม 
9. ศูนย์วิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ  ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 

10. กลุ่มวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมบนความหลากหลายทางชีวภาพ  ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม 

11. กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาพันธ์ุข้าวและพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีลําไอออน
พลังงานต่ําและลาํอิเล็กตรอน  

ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม 

12. กลุ่มวิจัยในพหุวิทยาการเกี่ยวกับเหมี้ยง  ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช 
 
7.1ค ผลลัพธด้์านห่วงโซ่อุปทาน 
คู่ความร่วมมือที่มีการลงนาม MoU (Memorandum of Understanding) และมีความร่วมมือด้านการวิจัย/
ด้านวิชาการกับสถาบนัฯ 
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์

ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กับ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีและเครือข่าย เพ่ือความร่วมมือในการถ่ายทอดเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวพันธ์ุกลาย นําไปสู่การสร้างหรือขยายเมล็ดพันธ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร จ.ราชบุรี ระยะเวลา  
5 ปี ลงนามวันที่ 22 สิงหาคม 2561   

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์
ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กับ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เพ่ือความร่วมมือองค์ความรู้
ด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลของข้าวพันธ์ุกลายที่ผ่านการปรับปรุงโดยเทคโนโลยีลําไออนและลํา
อิเล็กตรอน ระยะเวลา 5 ปี ลงนามวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

3. บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ Nanjing 
Agricultural University ประเทศจีน และ Michigan State University สหรัฐอเมริกา เพ่ือความร่วมมือทาง
วิชาการในการแลกเปลี่ยนงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ 4 ด้าน FLEW  ได้แก่ F : Food (อาหาร), L : 
Land (ดิน), E : Energy (พลังงาน), และ W : Water (นํ้า) ระยะเวลา 5 ปี ลงนามวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  

4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์
ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือความร่วมมือในการ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกร
และบุคลากร” ระยะเวลา 5 ปี ลงนามวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
 

 
รูปที่ 7.2-1 รอ้ยละความพงึพอใจของผู้รบับริการวิชาการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ 

 

 
รูปที่ 7.2-2 รอ้ยละของผู้รบับริการวิชาการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 
 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย/
ผล 

ย้อนหลงั (ปีงบประมาณ) ปีปัจจุบัน 
2562 

(9 เดือน) 
หน่วยวัด 2559 2560 2561 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
บริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันฯ 

เป้าหมาย N/A N/A N/A 80 ร้อยละ
ผล N/A N/A N/A 95 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

เป้าหมาย N/A N/A N/A 80 ร้อยละ
ผล N/A N/A N/A 93 

จํานวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า/ผู้รับบริการ ต่อ
การบริการของสถาบันฯ 

ผล 0 0 0 0 ครั้ง 
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7.3 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร  
 

 
รูปที่ 7.3-1 รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการ (นักวิจัย) ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

 

 
รูปที่ 7.3-2 รอ้ยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

 
 

 
รูปที่ 7.3-3 รอ้ยละความพงึพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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รูปที่ 7.3-4 รอ้ยละความผกูพันของบุคลากรท่ีมีต่อสถาบันฯ 

 
7.4 ผลลพัธ์ด้านการนําองคก์รและการกํากับดูแล 
7.4ก ผลลัพธด้์านการนําองค์กร การกํากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย/
ผล 

ย้อนหลงั (ปีงบประมาณ) ปีปัจจุบัน 
2562 หน่วยวัด 2559 2560 2561 

ผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

 

 -ด้านการเงินและบัญชี 

 -ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
 -ด้านการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

 -ด้านการดําเนินงานโครงการวิจัยและโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

เป้าหมาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ มช.กําหนด  
โดยไม่มีข้อปรับปรุงแก้ไข 

   

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ มช.กําหนด 
โดยมีข้อปรับปรุงแก้ไข 

  

ผล     - 

ผล     - 

ผล     - 

ผล     - 

ร้อยละของผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

เป้าหมาย N/A N/A N/A 90 ร้อยละ 

ผล N/A N/A N/A 90 
จํานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่
สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่ม
จังหวัด/ประเทศ4 

เป้าหมาย N/A N/A N/A 4 ผลงาน 
 

 ผล N/A N/A N/A 3 
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รูปที่ 7.4ก-1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมทีเ่กิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน และสังคม 
 
7.4ข. ผลลัพธด้์านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 

 
รูปที่ 7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทีบ่รรลุเปา้หมาย 

 

 
รูปที่ 7.4ข-2 ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป ี
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7.5 ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงนิ และตลาด 
7.5ก ผลลัพธด้์านงบประมาณ และการเงิน  

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย/
ผล 

ย้อนหลงั (ปีงบประมาณ) ปีปัจจุบัน 
2562 

 
หน่วยวัด2559 

 
2560 

 
2561 

 
อัตราส่วนรายได้รวมต่อเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล  
(รายได้รวม=ทนุวิจัยภายนอก ไม่นับ
ทุนวิจัยงบแผ่นดิน 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล=งบประมาณ
แผ่นดิน ไม่รวมงบลงทุน) 

เป้าหมาย 1.4 : 1 1.4 : 1 1.5 : 1 1.5 : 1 อัตราส่วน 

ผล 1.1 : 1 1.4 : 1 1.6 : 1 2.3 : 1 

 

 
รูปที่ 7.5ก-1 จํานวนงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได้ทีไ่ด้รับจัดสรรประจําป ี

 

 
รูปที่ 7.5ก-2 จํานวนทุนสนบัสนนุงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทนุภายนอก (CMU-MIS) 
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รูปที่ 7.5ก-3 รัอยละของรายรับเงนิส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา จําแนกตามประเภทรายรับ 

 

 
รูปที่ 7.5ก-4 จํานวนเงินกองทุนพัฒนาสถาบันฯ 



 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 

ภาคผนวก-1 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

ภาคผนวก-2 



 
 

 

 

 

ภาคผนวก-3 


