


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

พ.ศ. 2561-2565  
(วาระต้ังแต่ 28 พฤษภาคม 2561-27 พฤษภาคม 2565) 

 



                                   ยุทธศาสตร์การบริหารงานนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์การบริหารงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

รายงานสรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561 – 2565 

การวางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เริ่มต้นจากการพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( Internal Environment) และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External 
Environment) เพ่ือนําไปทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ท่ีควรจะเป็น ภายใต้บริบทท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีกระบวนการวิเคราะห์
สถานการณ์ (Situation Analysis) ด้วยเครื่องมือ SOAR Analysis  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้แก่  
คุณภู มิ ภักด์   พิ ทักษ์เ ข่ือนขันธ์  รอง ผู้ อํานวยการสถาบันวิ จัยเ พ่ือพัฒนาสังคม  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้และร่วมทบทวนในรายละเอียดต่างๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร 
บุคลากร  ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2561 เม่ือวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2561 และมีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ในท่ีประชุมบุคลากร เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการแผนของสถาบันฯ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2561  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2561 ผ่านการประชาพิจารณ์บุคลากรทุกภาคส่วนและ
คณาจารย์หน่วยวิจัยเครือข่าย เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 และท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจํา 
สถาบันฯ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2561 โดยมีสรุปรายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ดังน้ี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SOAR Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง  จุดอ่อน 
SA1 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเช่ียวชาญ

ระดับสูง สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือวิจัย และมีการประสานเชื่อมโยงแหล่ง
ทุนต่างๆ สามารถผลักดันให้เกิดโครงการวิจัย
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 1. องค์กรขาดพื้นท่ีการทําวิจัยท่ีชัดเจน 

SA2 2. บุคลากรด้านการวิจัย ท่ีมีความเช่ียวชาญ และ
หลากหลายในแต่ละสาขา ทําให้มีศักยภาพใน
การทําวิจัยเชิงสหวิทยาการ   

 2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าในสายงานของนักวิจัย 

3. ขาดนักวิจัยชาวต่างประเทศ 
SA3 3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการด้านการบริหารจัดการและมีจิตบริการ
ท่ีดี สามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

SC1 4.  ผลงานวิจัยจากหน่วยวิจัยเครือข่าย มีจํานวน
น้อยลง 

SA4 4. เป็นองค์กรขนาดเล็ก สะดวกแก่การบริหาร
จัดการ 

SC2 5.  รายได้ของสถาบันท่ีได้รับจากค่าบริหาร
จัดการโครงการ (ค่า Overhead) ลดลง 

 5. มีทีมนักวิจัยในเครือข่ายท่ีมีศักยภาพสูง สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับใน
ระดับประเทศและในระดับสากล
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สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส  ภัยคุกคาม 

SA5 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านเชิงรุก โดยเฉพาะ 
นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ (Food and 
Health) นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(Energy and Environment) และล้านนา
สร้างสรรค์ (Creative Lanna)

SC3 1.  การเปล่ียนแปลงนโยบายและความถดถอย
ของภาวะเศรษฐกิจประเทศ และเง่ือนไขของ
แหล่งทุนส่งผลกระทบต่อการขอรับการ
สนับสนุนโครงการวิจัย 

SA7 2. การนําเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนวิจัยได้ทัน
ตามระยะเวลาท่ีแหล่งทุนกําหนด

2. มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีศักยภาพการ
วิจัยสูงขึ้น

SA6 3. การบูรณาการงานวิจัยและความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับเครือข่ายวิจัยท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมี 
อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมืออ่ืน เพ่ือสร้างงานวิจัยเพ่ิมขึ้น 

  

 

หมายเหตุ  จุดแข็งและโอกาส ท่ีเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) ใช้ตัวย่อ SA 
จุดอ่อนและภัยคุกคาม ท่ีเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) ใช้ตัวย่อ SC 

 
วิสัยทัศน์  

“องค์กรท่ีเป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า” 
“Excellent Center in Integrated Research for Valuable Innovation” 

งานวิจัยเชิงบูรณาการ หมายถึง การเป็นองค์กรท่ีเน้นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เพ่ือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ความเป็นเลิศและมีนวัตกรรมอันทรงคุณค่า  หมายถึง การเป็นองค์กรท่ีให้ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนการวิจัยแบบบูรณาการ ภายใต้ฐานการนําแนวคิดสร้างสรรค์และมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมจากการวิจัย ในการตอบโจทย์ของภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม  
 
ค่านิยมหลักองค์กร 
   STRI S = Social Engagement        ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 T = Team Working  การทํางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 
 R = Research of Integration   การวิจัยเชิงบูรณาการ 
 I = Innovative Creativity  การสร้างนวัตกรรม 

 
พันธกิจ 

1. วิจัยและประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. นําผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและแวดวงวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  

เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
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เป้าประสงค์หลักและตัวช้ีวัด 
เป้าประสงค์หลัก   สร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีนําไปใช้ประโยชน์จริงและตอบโจทย์

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์หลัก   มูลค่าเพ่ิมจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   ยกระดับการวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/ 
เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   พัฒนาและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีเกิดประโยชน์
ต่อภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   องค์กรขนาดเล็กท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีสร้างสรรค์ ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละการบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์  

2. คะแนนของผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส  
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แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ยกระดับการวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน  จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ  

 ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 
กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 

1. สร้างและพัฒนาการวิจัย 
เชิงบูรณาการ 

 
 
 
 
 

แผนบูรณาการ/ชุดโครงการ/โครงการ 
ด้านอาหารและสุขภาพ (Food and 
Health),ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
(Energy and Environment), ด้าน
ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) 
และด้านนวัตกรรม (Innovation) 
 
 
 
 
 

1. จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก ไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาทต่อปี 

1.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณ
แผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS 

1.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงาน
ภายนอก (ภาครัฐ) 

1.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
ภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

1.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ 
2. จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ไม่

ต่ํากว่า 36 บทความต่อปี (TCI1, Scopus, ISI etc.) 
3. จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัย อย่างน้อย 1 โครงการ

ต่อคนต่อปี 

กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับ
ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานระดับชาติและ
นานาชาติ 
กิจกรรมย่อยดังนี้ 
1. บูรณาการงานวิจัยกับชุมชน/ภาคเอกชน 

เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ 
2. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 
3. รางวัลผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในฐานข้อมูลระดับ (ISI) สูงสุด 
โดยมีเงื่อนไขต้องเป็น First Author หรือ 
Corresponding Author  

4. สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ  

5. สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการและชุมชนในการสร้างขีด
ความสามารถในภาคเอกชนในยุค 4.0 

6. สนับสนุนทุนสมทบ เพื่อนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
สากล 
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กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
2. ส่งเสริมการสร้างและ

พัฒนานวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยเพื่อการขยาย
ผลในเชิงนโยบาย/ 
เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/ 
เชิงวิชาการ 

พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อ 
การขยายผลในเชิงนโยบาย/ 
เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 

1.จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง ไม่น้อยกว่า 3 
ผลงานต่อปี 

2.จํานวนผลงานที่ยื่นจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
ต่อปี 

กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับ
ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานระดับชาติและ
นานาชาติ 
กิจกรรมย่อย  ดังนี้ 
1. บูรณาการงานวิจัยกับชุมชนและ/หรือ

ภาคเอกชน เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการ  

2. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก  

3. กิจกรรมต่อยอดผลงานวิจัยสู่ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

4. สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ  

5. สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการและชุมชนในการสร้างขีด
ความสามารถในภาคเอกชนในยุค 4.0 

3. สร้างและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 

 
 

1 จํานวนนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 คนต่อปี 

2 จํานวนเงินสนับสนุนการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 100,000 บาทต่อปี 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
1. อบรมการใช้เครื่องมือเฉพาะทางด้าน

บรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม EndNote  
2. อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
3. อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ 

(proposal) และการออกแบบงานวิจัย/
งานทดลอง (Research Design) เพื่อขอ
ทุนวิจัยระดับนานาชาติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  พัฒนาและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อภาคชุมชนและอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 12 โครงการ/ 

 กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

การนําองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้
ประโยชน์ ชุมชนและสังคม 
 
 
 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคม ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/กิจกรรมต่อปี 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   องค์กรขนาดเล็กที่มีระบบการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน  1. ร้อยละการบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2. คะแนนของผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส  อยู่ในระดับสูง 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ 

 
 

1. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ 

2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของสถาบันฯ 

1 มีการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพของ
สถาบันฯ 

2 มีแผนยุทธศาสตร์ และมีแผนปฏิบัติการประจําปี 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 
2. กิจกรรมทบทวนและจัดทําแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจําปี 
ของสถาบันฯ 

2. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและการ
บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดี  

พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพตามแนวทาง CMU-EdPEx  

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตามแนวทาง CMU-EdPEx 
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 

โครงการสถาบันคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

 

พัฒนาทักษะที่สําคัญและจําเป็นใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 

1. จํานวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งกิจกรรมปกติและ
กิจกรรมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากร   
เท่ากับร้อยละ 100  

3. จํานวนผลงานที่เกิดจากการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจําของ
บุคลากร อย่างน้อย 1 ผลงานต่อปี 

 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการให้บริการที่ดี 
- ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษา
อาเชียน 

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

3. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพงานประจํา  
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กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบ 

กระบวนการและกลไกใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบมีส่วนร่วม  

พัฒนาระบบและกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 
 

- ตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์
ในรูปแบบดิจิทัล อย่างน้อย 1 ตัวแบบต่อปี 

- ร้อยละการยอมรับตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล เท่ากับร้อยละ 100 

กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เชิงสร้างสรรค์บนฐานธรรมาภิบาลของ
องค์กร 

5. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยที่เป็นเลิศ 

 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยอัจฉริยะ 

- ตัวแบบและระบบปฏิบัติการบริหารงานวิจัยในรูปแบบดิจิทัล  
อย่างน้อย 1 ตัวแบบ 

- ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานวิจัยของผู้รับบริการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะ 
 

6. พัฒนาระบบและกลไก
การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์กรที่
ทันสมัย 

 

พัฒนาระบบและกลไกการ 
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
เชิงรุก 

- ตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กรทั้งระบบ Off line และ On line อย่างน้อย 1 ตัวแบบ 

- สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่เป็น
นวัตกรรม ทั้งระบบ Off line และ On line อย่างน้อย 4 ช่องทาง 

- รอ้ยละความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรของ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และสื่อสาร 
องค์กร 4.0  

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการ
บริหารและการบริการ 

พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 

- มีฐานข้อมูลและชุดสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
ขององค์กร 
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