
                                                                                                 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

(CMU-EdPEx)  
ปการศึกษา 2560/ปงบประมาณ 2560 

 
 

เพ่ือรับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

 
 
 

 

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
 

          
 



                                                                                                 

 
คํานํา 

 
      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การนําเกณฑพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
      สถาบันฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการท่ี เปน เลิศ  (CMU-EdPEx) ซ่ึ งเปน เนื้ อหาผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2560 และ 
ปงบประมาณ 2560 เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําป พ.ศ. 2561  ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  รายงานฉบับนี้ประกอบดวยเนื้อหา ไดแก บทนํา-โครงรางองคกร ซ่ึงเปน
ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสถานะปจจุบันของสถาบันฯ  การรายงานระบบกลไกหรือกระบวนการตามเกณฑ
ขอกําหนดโดยรวมในหมวด 1-6 และ การรายงานผลลัพธในหมวด 7  ท้ั งนี้  สถาบันฯ หวังเปนอยางยิ่ งวา 
กระบวนการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน จะชวยใหไดขอมูลปอนกลับท่ีสถาบันฯ จะนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทาง CMU-EdPEx ใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง  
 

     ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล รองผูอํานวยการสถาบันฯ ฝายบริหาร 
ท่ีไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางสมบูรณ  และขอขอบคุณ
คณะกรรมการและคณะทํางานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ทุกทาน ท่ีมีสวนรวมในการจัดทํารายงานฉบับนี้
ใหลุลวงดวยดี  

 
 
 

            (ศาสตราจารย ดร.สัญชัย จตุรสิทธา) 
    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
บทนํา โครงรางองคกร                                              1 
หมวด หมวด 1  การนําองคกร  9 
  หมวด 2  กลยุทธ    17 
 หมวด 3  ลูกคา 28 
 หมวด 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   34 
 หมวด 5  บุคลากร  44 
 หมวด 6  ระบบปฏิบัติการ  57 
 หมวด 7  ผลลัพธ 65 
     
ภาคผนวก     
  ภาคผนวก-1 คําสัง่สถาบันฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   
  ภาคผนวก-2 คําสั่งสถาบันฯ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  
  ภาคผนวก-3 รายชื่อคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง CMU-EDPEx  
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บทนํา  

โครงรางองคกร  
(เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 22 มีนาคม 2561) 
   
P.1 ลักษณะองคกร 
ก. สภาพแวดลอมขององคกร 

(1) ผลิตภัณฑ และบริการหลัก 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนสวนงานวิชาการ มีหนาท่ีดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัย

ในลักษณะสหวิทยาการผานคลัสเตอรวิจัย โดยมุงเนนพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สนับสนุนการนําองคความรูไปรับใชสังคม ใหเปนไปอยางสอดคลองกับเจตนารมณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการ
สรางความเปนเลิศทางวิชาการท่ีมุงเนนการวิจัย โดยสถาบันฯ มีกลไกในการสงมอบบริการ/ผลิตภัณฑหลักใหแกลูกคา 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 บริการหลัก กลไกการสงมอบบริการ และผลิตภัณฑหลัก ใหแกลูกคาของสถาบันฯ* 

บริการหลัก กลไกการสงมอบบริการ ผลิตภัณฑหลัก ลูกคา 
ดานการวิจัย 
 -วิจัยและบูรณาการ 

วิจัย 

 
-ระบบและกลไกการบรหิารจัดการ  

งานวิจัย 
-ปจจัยนําเขา (นโยบาย บุคลากร 

วัสดุ/ครุภัณฑ งบประมาณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

 
ผลงานวิจัย 

 
แหลงทุน 
 -แหลงทุนภาครัฐ/ 

รัฐวิสาหกิจ 
 -แหลงทุนภาคเอกชน 

ดานการบริการ
วิชาการ 
 -บริการวิชาการและ
ถายทอดองคความรู 
 

 
 
-ระบบและกลไกการบรกิารวิชาการ 
-ปจจัยนําเขา (นโยบาย บุคลากร 

วัสดุ/ครุภัณฑ งบประมาณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
 
-บทความวิจัย 
 (ท่ีเขาใจงาย) 
-กิจกรรมรับใชสังคม 

 

ชุมชน 
 

 ท่ีมา *1. มติท่ีประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพสถาบันฯ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 
   2. เห็นชอบโดย มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 18 มกราคม 2560 

 
(2)  พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม จุดประสงค และสมรรถนะหลัก  

พันธกิจ 
1. ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผานคลัสเตอรวิจัย โดยมุงเนนพัฒนาองค

ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. พัฒนาและสนับสนุนการนําองคความรูไปรับใชสังคม 

วิสัยทัศน 
องคกรท่ีพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ เพ่ือประโยชน

ตอสังคม 
คานิยม 

รวมสรางสรรคงานวิจัยเชิงสหวิทยาการมุงสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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จุดประสงค  
      พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการและรับใชสังคม 
สมรรถนะหลัก 

มีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยดานการปรับปรุงพันธุขาวและพืชเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีลําไอออนและ
ลําอิเล็กตรอน ดานสาหราย ดานสิ่งทอ ดานเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปอาหาร และดานสมุนไพร 

 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

สถาบันฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบันฯ และศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี จํานวนท้ังสิ้น 
40 คน ประกอบดวย สายวิชาการจํานวน 19 คน และสายปฏิบัติการ จํานวน 21 คน มีรายละเอียดดังแสดงใน   
ตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3  
ตารางท่ี 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (19 คน) จําแนกตามคลัสเตอรวิจัย ระบุคุณวุฒิ และอายุ               
(ขอมูลปงบประมาณ 2561) 

 
คลัสเตอรวิจัย 

คุณวุฒิ/อายุ (จํานวนคน) รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท  

31-40 41-50 51-60 31-40 41-50 51-60 
การปรับปรุงพันธขาวและพืชเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน 

       
 

-ขาราชการ - - 1 - - - 1 
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 1 1 - - - - 2 
สาหราย        
-ขาราชการ - - - - - - - 
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 2 1 - 1 - - 4 
ส่ิงทอ        
-ขาราชการ - - 1 - - - 1 
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - 1 - - - 1 2 
เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป        
-ขาราชการ - 1 1 - - 1 3 
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 3 - 1 - 1 - 5 
โครงการจัดตั้ง สมุนไพร        
-ขาราชการ - - - - - - - 
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - 1 - 1 

ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (21 คน) จําแนกตามงาน ระบุคุณวุฒิ และอายุ                     
(ขอมูลปงบประมาณ 2561) 

งาน 
คุณวุฒิ/อายุ (จํานวนคน) 

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

สํานักงานสถาบันฯ            
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - - - - - - 1 1 
งานบริหารท่ัวไป            
-ขาราชการ - - - - - 1 - - - - 1 
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - 2 1 - - - 1 4 
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งาน 
คุณวุฒิ/อายุ (จํานวนคน) 

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

-ลูกจางประจํา - - 1 - - - - - - - 1 
งานการเงิน การคลังและพัสด ุ            
-ขาราชการ - - - - - - - - - - - 
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - 1 - 1 - 1 - 3 6 
-ลูกจางประจํา - 1 - - - - - - - - 1 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ 

           
 

-ขาราชการ - - - - - - - - - 1 1 
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - - - 1 2 - - 3 
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี            
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - 2 - - - - - - - 2 
-พนักงานมหาวิทยาลัยสวนงาน - - - - - 1 - - -  1 

 
(4) สินทรัพย 

  สถาบันฯ มีสํานักงานตั้งอยู ท่ีอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนอาคาร 3 ชั้น มีพ้ืนท่ีรวม 904  
ตารางเมตร  มีครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑวิจัยติดตั้งประจําหนวยวิจัยเครือขาย จํานวนท้ังสิ้น 901 รายการ  มี
ความพรอมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ฐานขอมูลโครงการวิจัย ฐานขอมูลนักวิจัย ฐานขอมูลคลัสเตอรวิจัย 
ฐานขอมูลหนวยวิจัย และฐานขอมูลสิ่งตีพิมพ  มีงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ 3 แหลง 
ไดแก 1) งบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณท่ีใชในการบริหารจัดการและสนับสนุนหนวยวิจัย/ศูนยวิจัย เงินอุดหนุน
โครงการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน  2) งบประมาณเงินรายได เปนงบประมาณท่ีใชเสริมงบประมาณแผนดิน
เพ่ือการบริหารจัดการภายใน และ 3) งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก เปนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  

  
    (5) กฎระเบียบขอบังคับ  

สถาบันฯ มีการดําเนินงานภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีสําคัญดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ 

กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ หนวยงาน 
เจาของ 

ใชสําหรับ 

ดานการบริหาร 
1. พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2551 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
เปนกรอบแมบทท่ีสวนงานใน
มหาวิทยาลัยตองยึดถือปฏิบัติ 
 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนแนวทางการบริหารงาน
บุคคล 

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

สํานักงาน
คณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา 

เปนแนวทางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
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กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ หนวยงาน 
เจาของ 

ใชสําหรับ 

4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2551 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนแนวทางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

ดานการเงินและพัสด ุ
5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหาร
การเงิน พ.ศ.2551 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนแนวทางการบริหาร
งบประมาณ 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ
การบริหารเงินสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาของ
สถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนแนวทางการบริหารเงิน
สงเสริมงานวิจัยและพัฒนา 

7. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของสวนงาน 

8. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑการบริหารเงิน
สงเสริมและพัฒนา 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

เปนแนวทางการบริหารงานวิจัย
ของสถาบันฯ 

10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการ
ใหบริการและการจัดเก็บคาบริการทางวิชาการ พ.ศ.
2557 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนแนวทางในการใหบริการ
และการจัดเก็บคาบริการทางวชิาการ 

11. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กระทรวงการคลัง เปนแนวทางในการบริหารพัสด ุ

ดานการวิจัย 
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2544  

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
เปนแนวทางการบริหารงานวิจัย 

13. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยทรัพยสิน
ทางปญญา พ.ศ.2554  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนแนวทางการบริหารจัดการ
ดานทรัพยสินทางปญญา 

14. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
วาดวยจรรยาบรรณนักวิจัย 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิ

เปนแนวปฏิบัตจิรรยาบรรณ
นักวิจัย 
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ข. ความสัมพันธระดับองคกร 
    (1) โครงสรางองคกร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 

รูปท่ี 1  โครงสรางองคกร

โครงสรางองคกร 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานสถาบัน 

คณะกรรมการบริหาร 

ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 

คณะกรรมการอํานวยการ 

หนวยวิจัยและบรกิารวิชาการ งานบริหารท่ัวไป 

งานการเงิน การคลังและพัสด ุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ 

ผูอํานวยการ 

หนวยวิจัยเครอืขาย (34 หนวย) 

รองผูอํานวยการฝายวิจัย รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มช. 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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    (2) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตารางท่ี 5 ความตองการและความคาดหวังของกลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการของสถาบันฯ 

กลุมผูรับบริการ 
(ลูกคา) 

บริการหลัก/ผลิตภัณฑหลัก 
ของสถาบันฯ 

ความตองการและความคาดหวัง 
ตอบริการ/ผลิตภัณฑ ของสถาบันฯ 

ดานการวิจัย 
ลูกคา 
 แหลงทุน 
 

บริการหลัก 
วิจัยและบูรณาการวิจัย 
ผลิตภัณฑหลัก 
ผลงานวิจัย 
(รูปแบบตาง ๆ เชน บทความวิจัย 

รายงานการวิจัย และสิทธิบัตร 
เปนตน) 

Need 
ผลงานวิจัย 
Want 
1. ผลงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการ
ใหทุน 
2. ดําเนินการวิจัยรวมกับภาคเอกชน 
Expectation 
ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาประเทศ 

ดานการบริการวิชาการ 
ลูกคา 
 ชุมชน 

บริการหลัก 
บริการวิชาการและถายทอดองค
ความรู 
ผลิตภัณฑหลัก 
-บทความวิจัย (ใชภาษาท่ีเขาใจงาย) 
-กิจกรรมรับใชสังคม 

Need 
ถายทอดองคความรูใหแกกลุมเปาหมาย 
Want 
องคความรูสามารถนําไปใชประโยชนได 
Expectation 
สรางรายไดเพ่ิมและยกระดับคุณภาพชีวติ 

 
    (3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ 
ตารางท่ี 6  บทบาทของกลุมคูความรวมมือในการสงมอบบริการ/ผลิตภัณฑ และกลไกการส่ือสารระหวางกัน 

กลุมคูความรวมมือ 
 

บทบาทในการสงมอบ 
บริการ/ผลิตภัณฑ 
รวมกับสถาบันฯ 

กลไกในการส่ือสารระหวางกัน 

1. สวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไดแก คณะตาง ๆ 
 
 

ดําเนินการวิจัยรวมกัน 
 
 
 

1. ผานชองทางหนวยวิจัยเครือขาย และ ศูนย
ความเปนเลิศ 
2. ขอตกลงรวม โดยผานหนวยงาน เชน สวทช. 
อวน. และผานกลไกศูนยความเปนเลิศ เปนตน 
3. การจัด Forum งานวิจัย 
เหมือนกลุมท่ี 1 2. หนวยงานภาครัฐ       

ในและตางประเทศ 
ไดแก มหาวิทยาลัย  
กรม/กอง ตางๆ  

ดําเนินการวิจัยรวมกัน 
 

3. ภาคเอกชน ไดแก  
ผูประกอบการตาง ๆ 

-ดําเนินการวิจัยรวมกัน 
-สมทบทุนวิจัย และกําหนด
โจทยวิจัย 
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P.2 สภาวการณขององคกร  
ก. สภาพดานการแขงขัน  
    (1) ลําดับในการแขงขัน 
  ไมมี 
ในการดําเนนิการวิจัย สถาบันฯ ไดกําหนดคูเทียบ ตามกลุมคลัสเตอรวิจัย ดังนี้ 

คลัสเตอรวิจัย คูเทียบ 
1. การปรับปรุงพันธุขาวและพืชเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน 

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

2. สาหราย - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. สิ่งทอ - สถาบันสิ่งทอ 
- ศูนยวิจัยไหมอีรี่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4. เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป - 

 
    (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
  สถาบันฯ มีการปรับแนวทางการดําเนินการวิจัยท่ีเนนการวิจัยดานอาหารและยา มากข้ึน โดยสอดคลอง
กับยุทธศาสตรเชิงรุกตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  เนื่องจากนักวจิัยสวนใหญ
ของสถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญในดานนี้มากกวาดานอ่ืน ๆ  
 
    (3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  แหลงขอมูลเชงิเปรียบเทียบของสถาบันฯ ท่ีสามารถหาไดจากภายในองคกร ไดแก ฐานขอมูลจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (CMU-MIS) 
  แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบของสถาบันฯ ท่ีมีอยูจากภายนอกองคกร ไดแก ประกาศการสนับสนุนทุน
วิจัยของแหลงทุนตาง ๆ  
  
ข. บริบทเชิงกลยุทธ 
ตารางท่ี 7 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญของสถาบันฯ 

ประเด็น ความทาทาย 
เชิงกลยุทธ (จุดออน) 

ความไดเปรียบ 
เชิงกลยุทธ (จุดแข็ง) 

ดานพันธกิจหลัก การทําใหเกิดงานวิจัยท่ีมีความเปนเลิศ
ดานอาหารและยา 

มีคลัสเตอรงานวจิัยซ่ึงเกิดจากนักวิจัยท่ีมี
ความเชี่ยวชาญดานอาหารและยา 

ดานการปฏิบัติการ ตองการหองปฏิบัติการวิจัย เพ่ือรองรับ
งานวิจัยเฉพาะทาง 

-ไดพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจัย 
และโปรแกรมงานบริหารโครงการวิจัย 
-ไดรับความเชื่อถือจากแหลงทุนท้ังในและ
ตางประเทศ โดยไดรับสนับสนุนโครงการวิจัย
ในลักษณะตอเนื่อง 

ดานบุคลากร การรวมมือกันทํางานวิจัยลักษณะ       
สหวิทยาการ 

มีนักวิจัยอยูตามหนวยวิจัย ซ่ึงมีความ
เชี่ยวชาญหลากหลาย และดําเนินการวิจัย
รวมกับคณะ 
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ประเด็น ความทาทาย 
เชิงกลยุทธ (จุดออน) 

ความไดเปรียบ 
เชิงกลยุทธ (จุดแข็ง) 

ดานความ
รับผิดชอบตอสังคม 

การทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน -มีศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ีเชน การ
ดําเนินงานของโครงการศูนยวิชาการและ
เทคโนโลยสีิ่งทอพ้ืนบาน ท่ีมีองคความรู 
-มีผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

  การปรับปรงุผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ใชวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงและทบทวนผลการดําเนินงาน โดยผานระบบและกลไก ดังนี้ 
         1. ระดับสวนงาน  
            1.1 คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ 

           1.2 คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 
           1.3 คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนประจําป ของสถาบันฯ 
           1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสถาบันฯ     
        2. ระดับมหาวิทยาลัย 

            2.1 การตรวจสอบภายในประจําป จาก สํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
            2.2 การตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในประจําป จาก คณะกรรมการตรวจประเมิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 



 
 

หมวด 7 

 ผลลัพธ 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของลูกคาและดานกระบวนการ 
ก. ผลลัพธดานการเรียนรูดานการวิจัยท่ีมุงเนนลูกคา 
 

 

รูปท่ี 7.1ก-1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในฐานขอมูลสากล (วัดระดับ Quartile) ภาพรวมสถาบันฯ 
 
ตารางท่ี 7.1ก-1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในฐานขอมูลสากล (วัดระดับ Quartile) ของคลัสเตอรวิจัย 

ช่ือตัวช้ีวัด 

 
เปาหมาย

/ผล 

ขอมูลยอนหลัง  
ปปฏิทิน 

2560 
 

หนวยวัด 
ปปฏิทิน 

2557 
ปปฏิทิน 

2558 
 

ปปฏิทิน 

2559 
 

จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในฐานขอมูล
สากล ดานปริมาณและคุณภาพ       
(วัดระดับ Quartile) ของคลัสเตอรวิจัย 

ผล 0 
 

2 
Q1=1  
(C.ขาว) 

Q2= 1
(C.แปรรูป) 

2 
Q1= 2 
(C.แปรรูป) 
 

7 
Q1= 0 
Q2= 1 
(C.แปรรูป) 

Q3= 3 
(C. ส่ิงทอ 2, 
C.ขาว 1) 
Q4= 3 
(C.ส่ิงทอ,  
C.ขาว, 
C.แปรรูป) 

ผลงาน 
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รูปท่ี 7.1ก-2 จํานวนบทความไดรับการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติ/นานาชาติ 
 

 
รูปท่ี 7.1ก-3 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ท่ีไดย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตร  

อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
*
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*ตารางท่ี 7.1ก-2  ผลงานวิจัย นวัตกรรม ท่ีไดย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
ปงบประมาณ ช่ือผลงาน เจาของผลงาน 

2557 จดทะเบียนพันธุพืชใหม  
 - กํ่าเจา มช.107 (Kum Chao CMU107) 
   (เลขท่ีคําขอ 59/2556) 
ย่ืนขอจดสิทธิบัตร (ส่ิงประดิษฐ) 
 - ผลิตภัณฑและกระบวนการสกัดสารสกัด

จากลูกเดือย 
   (เลขท่ีคําขอ 1401003950) 

 
- ศ.ดร.ดําเนิน กาละดี และคณะ 
   หนวยวิจัยขาวกํ่า 
 
- ศ.ดร.จีรเดช มโนสรอย 
  ศ.ดร.อรัญญา มโนสรอย และคณะ 
   หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ

เพ่ือ การแพทยแผนไทย 
2558 ย่ืนขอจดสิทธิบัตร (ส่ิงประดิษฐ) 

 - วิธีการแยกผลึกเมนทอลดวยการควบแนน 
แบบเร็วท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็งของ
ผลึกเมนทอล 

    (เลขท่ีคําขอ 1501005152) 

 
- อ.ดร.สรณะ สมโน และคณะ 

2559 ย่ืนขอจดสิทธิบัตร (ส่ิงประดิษฐ) 
1. การผลิตระบบนําสงโปรตีนหรือเปปไทด

อินซูลินและแคลซิโตนินท่ีใชทางปากโดยใช
แททและแคปซิดโปรตีนของโปลิโอไวรัส  

   (เลขท่ีคําขอ 1601000765) 
2. ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

ท่ี มีสวนผสมของเอนไซมโบรมีเลนจากเหงา
ของสับปะรดรวมกับสารสกัดสมุนไพร 

   (เลขท่ีคําขอ 1601001298) 
ย่ืนขอจดสิทธิบัตร (การออกแบบผลิตภัณฑ) 
3. ลายผา  
   (เลขท่ีคําขอ 1602000770) 

 
1. ศ.ดร.จีรเดช มโนสรอย 
   ศ.ดร.อรัญญา มโนสรอย และคณะ 
    หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ

เพ่ือ    การแพทยแผนไทย 
2. ศ.ดร.จีรเดช มโนสรอย 
   ศ.ดร.อรัญญา มโนสรอย และคณะ 
    หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ

เพ่ือ    การแพทยแผนไทย 
 
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2560 ย่ืนขอจดสิทธิบัตร (ส่ิงประดิษฐ) 
1. ผลิตภัณฑและกระบวนการการผลิต

ผลิตภัณฑสุขภาพและความงามท่ีมีสวนผสม
ของสารสกัดเลือดจระเข 

   (เลขท่ีคําขอ 1601007741) 
2. กระบวนการการเตรียมสารสกัดลูกเดือยก่ึง 

บริสุทธิ์แบบผสม (Cocktails) 
    (เลขท่ีคําขอ 1701000363) 
 

 
1. ศ.ดร.จีรเดช มโนสรอย 
   ศ.ดร.อรัญญา มโนสรอย และคณะ 
    หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ

เพ่ือ    การแพทยแผนไทย 
2. ศ.ดร.จีรเดช มโนสรอย 
   ศ.ดร.อรัญญา มโนสรอย และคณะ 
    หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ

เพ่ือการแพทยแผนไทย 
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ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
สถาบันฯ มีกระบวนการทํางานหลักดวยการกําหนดกลไกและการสนับสนุนกลุมวิจัย เพ่ือสงเสริมการ

ทํางานแบบเปนทีมในการดําเนินงานดานการผลิตผลงานวิจัยและการจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือ
รองรับกรอบการวิจัยมุงเปา  โดยคํานึงถึงประสิทธิผลของกระบวนการทํางานเปนสําคัญจึงไดกําหนดตัวชี้วัดท้ังในสวน
ของการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิผลท่ีได ดังนี ้ 
 

 

รูปท่ี 7.1ข-1 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการขอมูลในระบบ CMU-MIS 

 

รูปท่ี 7.1ข-2 รอยละของโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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รูปท่ี 7.1ข-3 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

นอกจากนี้  สถาบันฯ มีการดําเนินการจัดทําระบบเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานดานตาง ๆ และมี
การพัฒนาระบบทุกป ไดแก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรดานการวิจัย ระบบฐานขอมูลงานวิจัย ระบบการพัฒนา
บุคลากร และระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

     ก. ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (แหลงทุน) 
ในดานการมุงเนนลูกคา สถาบันฯ ไดดําเนินการงานวิจัยและบริการวิชาการแกสังคมตามความตองการ

ของลูกคา รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียเปนหลัก ซ่ึงสถาบันฯ ไดกําหนดลูกคาคือ แหลงทุน โดยจําแนกออกเปน 3 กลุม 
ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กําหนดผูมีสวนไดสวนเสียคือ ชุมชน โดยผลลัพธจากการดําเนินการ
หลังจากรับฟงเสียงลูกคาจากแหลงทุน พิจารณาไดจากตัวชี้วัด ดังนี้ 

ผลลัพธจากการดําเนินงานดานการมุงเนนลูกคาจากแหลงทุน มีดังนี้  
 

 

รูปท่ี 7.2ก-1 จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 

 

 

รูปท่ี 7.2ก-2 จํานวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 
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รูปท่ี 7.2ก-3 จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

 

 

รูปท่ี 7.2ก-4 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

**ตารางท่ี 7.2ก-1 แหลงทุนตางประเทศ (ขอมูลจากระบบ CMU-MIS สืบคนโครงการวิจัยตามปงบประมาณ) 

แหลงทุนตางประเทศ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) 

√ √ √ √ 

Eiselen-Foundation Ulm  √ - - - 
Deutsche Gesellschaft for Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 

√ √ - - 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย “√” หมายถึง การไดรับสนับสนุนทุนวิจัย 
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รูปท่ี 7.2ก-5 จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในฐานขอมูลสากล (วัดระดับ Quartile) 

 

 
รูปท่ี 7.2ก-6 จํานวนแหลงทุนท่ีสถาบันฯ ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยอยางตอเนื่อง*** 

ตารางแหลงทุนท่ีสถาบันฯไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยอยางตอเนื่อง*** (ขอมูลจากระบบ CMU-MIS สืบคน

โครงการวิจัยตามปงบประมาณ) 

แหลงทุน ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) √ √ √ √ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) √ √ √ √ 
สํานักงานวิจัยการพัฒนาการเกษตร (สวก.) √ - √ √ 
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ √ √ √ - 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - √ √ √ 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) √ √ √ √ 
อุทยานวิทยาศาสตร เครือขายภาคเหนือ (อวน.) √ - √ - 

หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึง การไดรับสนับสนุนทุนวิจัย  
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ผลลัพธดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสีย (ชุมชน) มีดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 7.2ก-7 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีสรางประโยชนตอชุมชน ทองถิ่นและสังคม 

 

 

รูปท่ี 7.2ก-8 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนจากการใหบริการวิชาการ 
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รูปท่ี 7.2ก-9 รอยละของผูรับบริการวิชาการนําความรูไปใชประโยชน 

 

ตารางรายช่ือหนวยงานภาคเอกชน/ผูประกอบการ/ชุมชน ท่ีมีความรวมมือดานการวิจัยและบริการวิชาการกับ
สถาบันฯ 

ภาคเอกชน/ผูประกอบการ/ชุมชน ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
กลุมผูเลี้ยงและผลิตไหมอีรี่ เครือขายภาคเหนือตอนบน 
14 กลุม 

√ √ √ √ 

กลุมผูผลิตผลิตภัณฑสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จังหวัด
เชียงใหม 3 ราย (ผาตีนจกแมแจม ศิลาดลเชียงใหม 
และรมบอสราง) 

√ - - - 

กลุมผูผลิตสิ่งทอ 9 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม √ √ √ √ 

ผูประกอบการสิ่งทอขนาดเล็ก 19 แหง การสงเสริมการ
รับรองการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

√ √ - - 

กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑผา จากผาภูดาว 
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

- √ √ - 

กลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงในจังหวัดเชียงใหม √ √ - - 

สํานักงานสภาเกษตรกร (ดานขาว) จังหวัดราชบุรี - √ √ √ 

ผูประกอบการแปรรูปชา ในจังหวัดเชียงราย และ
เชียงใหม 

- √ - - 

บริษัทมายเวียตนาม จํากัด √ √ √ - 

บริษัทนะเสมาอินดัสทรี จํากัด - - √ - 

บริษัทเกษตรดอยหลวงจํากัด - - - √ 
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ภาคเอกชน/ผูประกอบการ/ชุมชน ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
บริษัทรอยัล บลอสซ่ัม คอนซัลแตนท จํากัด    √ 

กลุมผูประกอบการปลูกและแปรรูปเมล็ดกาแฟใน
ภาคเหนือ (Theme กาแฟ) 

- - - √ 

รานชัยพฤกษสาคูไสหมู จ.ลําพูน - - - √ 

กลุมชุมชนอําเภอพราว อ.แมแตง อ.แมแจม อ.ฝาง  
ต.สะลวง อ.แมรมิ อ.สารภี อ.หางดง และ อ.จอมทอง
จังหวัดเชียงใหม 

√ √ √ √ 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย “√” หมายถึง การมีความรวมมือดานการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 

ตารางรายช่ือหนวยงานตางประเทศ ท่ีมีความรวมมือดานการวิจัยและการบริการวิชาการกับสถาบันฯ 
ภาคเอกชน/ผูประกอบการ/ชุมชน ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ประเทศศรีลังกา √ - - - 

สมาพันธหอการคาและสภาอุตสาหกรรม ประเทศ 
เมียนมา 

- √ √ - 

MARA University of Technology ประเทศมาเลเซีย √ √ - - 

Graduate School of Agriculture, Kyoto 
University ประเทศญี่ปุน 

- - √ - 

ผูผลิตใยสับปะรด Dela Cruz House of Pina และ
กลุม Handicraft of Aklan Multi-Purpose 
Coorperative (HAMPCO) เมือง Kalibo รัฐ Aklan 
ประเทศฟลปิปนส 

- - √ - 

บริทิสเคาตซิล ประเทศอังกฤษ √ √ √ √ 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย “√” หมายถึง การมีความรวมมือดานการวิจัยและการบริการวิชาการ 
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7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

     ก. ผลลัพธดานบุคลากร 
 สถาบันฯ ไดมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังสายวิชาการ (นักวิจัย) และสายปฏิบัติการ มาอยาง
ตอเนื่อง และมุงเนนการดําเนินการท่ีคํานึงถึงความพึงพอใจของบุคลากรในการทํางานซ่ึงเปนสวนสนับสนุนท่ีสําคัญตอ
ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอสถาบันฯ ดังตัวชี้วัดผลการดําเนินการ ดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 7.3ก-1 รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ 
 
 

 

รูปท่ี 7.3ก-2 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ 
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รูปท่ี 7.3ก-3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน 
 
7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและธรรมาภิบาล 
     ก. ผลลัพธดานการนําองคกร ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบดานการเงิน และความรับผิดชอบตอสังคม 
 
ตารางท่ี 7.4ก-1 ผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ช่ือตัวช้ีวัด 

 
เปาหมาย/

ผล 

ขอมูลยอนหลัง  
ปงบประมาณ 

2560 
 

หนวยวัด 
ปงบประมาณ 

2557 
 

ปงบประมาณ 

2558 
 

ปงบประมาณ 
2559 

ผลการตรวจสอบของสํานักงานการ
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

 -ดานการเงินและบัญชี 

 -ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ 

 -ดานการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

 -ดานการดําเนินงานโครงการวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

เปาหมาย เปนไปตามหลักเกณฑท่ี มช.กําหนด √ 

เปนไปตามหลักเกณฑท่ี มช.กําหนด 
และมีการปรับปรุงแกไขครบถวนตามขอเสนอแนะ 

√√ 

ผล √√ √√ √ √√ - 

ผล √√ √√ √ √√ - 

ผล N/A N/A √ √ - 

ผล √ √ √ √√ - 
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รูปท่ี 7.4ก-1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีสรางประโยชนตอชุมชน ทองถิ่นและสังคม 
 

ข. ผลลัพธดานการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ 
 

 

รูปท่ี 7.4ข-1 รอยละของตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธท่ีบรรลุเปาหมาย 
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รูปท่ี 7.4ข-2 รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 

     ก.ผลลัพธดานงบประมาณ และการเงิน 

ตารางท่ี 7.5ก-1 อัตราสวนรายไดรวมตอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

ช่ือตัวช้ีวัด 

 
เปาหมาย

/ผล 

ขอมูลยอนหลัง  
ปงบประมาณ 

2560 
 

หนวยวัด 
ปงบประมาณ 

2557 
 

ปงบประมาณ 

2558 
 

ปงบประมาณ 

2559 
 

อัตราสวนรายไดรวมตอเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล (แผนปฏิบัติการประจําป) 

เปาหมาย 1.4 : 1 1.4 : 1 1.4 : 1 1.4 : 1 อัตราสวน 

ผล 1.6 : 1 1.3 : 1 1.1 : 1 1.4 : 1 

 

 

รูปท่ี 7.5ก-1 จํานวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 
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รูปท่ี 7.5ก-2 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

 

 

รูปท่ี 7.5ก-3 จํานวนงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดท่ีไดรับจัดสรรประจําป 
 



 
 

หมวด 6 
ระบบปฏิบัติการ 

     

6.1 กระบวนการทํางาน  
สถาบันฯ มีการออกแบบและจัดการกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ  

โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินการกอน ซ่ึงตองมีปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ขอกําหนดของสวนราชการท่ี
เก่ียวของ ความตองการของกลุมลูกคา ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และขอมูลเชิงเปรียบเทียบมาประกอบใน
การทําขอกําหนดดังกลาว  หลังจากนั้น กําหนดตัวชี้วัดของผลผลิตและผลลัพธ โดยมีกรอบระยะเวลาและทําการสราง
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ ทําการสื่อสารและประชาสัมพันธใหบุคลกรท่ีเก่ียวของไดทราบโดยท่ัวกัน ดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ทําการติดตามประเมินผล และนําผลการติดตามมาปรับปรุงแกไข เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนด
เปาหมายในปตอไป โดยแสดงระบบการจัดการกระบวนการทํางาน (PDCA) ตามตารางท่ี 6.1-1  

ตารางท่ี 6.1-1  ระบบการออกแบบและการจัดการกระบวนการทํางาน 

ข้ันตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 

กําหนดเปาหมายของกระบวนการ โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ คือ ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ        
ความตองการของลูกคา ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
กําหนดตัวชี้วัดของผลผลิตและผลลัพธ โดยมีกรอบระยะเวลามากํากับ 

สรางตัวชี้วัดภายในกระบวนการ 

กําหนดผูรับผิดชอบหลัก ออกแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานและการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
(Do : D) 

ดําเนินการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ 

ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ติดตามผลการดําเนินงานเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 

ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตอนสิ้นปงบประมาณ 

 
การปรับปรุง 
(Act : A) 

ดําเนินการตอเนื่องสําหรับโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุเปาหมาย 

ปรับปรุงแผนดําเนินการใหเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งข้ึน 

       การดําเนินงานดานการบริหารจัดการของสถาบันฯ มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ใน
ลักษณะของคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตาง ๆ ดังรูปท่ี 6.1-1 เพ่ือชวยกันผลักดันใหการดําเนินงานดานการวิจัย
และบริการวิชาการ รวมถึงงานดานการสนบัสนุนการวิจัยใหบรรลุวิสัยทัศนและวัตถุประสงคตามพันธกิจของสถาบันฯ 
ดังนี้ 
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รูปท่ี 6.1-1  คณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตาง ๆ ท่ีดําเนินงานดานการบริหารจัดการของสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

 

คณะกรรมการ/

คณะทํางานประกัน

คุณภาพ 

 

คณะกรรมการ

ติดตามการ

ดําเนนิงานตามแผนฯ 

 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะทํางานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะทํางาน

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

 

คณะทํางานบริหาร

ความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน 

-ประชุมปละ 2 ครั้ง 

-ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

 

คณะกรรมการ

กองทุนพัฒนา

สถาบันฯ 

 

คณะกรรมการ

บริหารเงินสงเสริม

งานวิจัยฯ 

 

คณะทํางานจัด

การพลังงาน 
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           ท้ังนี้  สถาบันฯ ไดมีการกําหนดบทบาท อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตาง ๆ ไว
อยางชัดเจน อีกท้ังยังมีการกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการ เชน มีการกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เดือนละ 1 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ปละ 2 ครั้ง รวมถึงกําหนดอํานาจและ
หนาท่ีไวดังนี้ 

- คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ มีอํานาจและหนาท่ี 1) สงเสริม สนับสนุน กํากับและดูแล
นโยบายของสวนงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 2) พิจารณาสัมฤทธิผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ของสถาบันฯ ในภาพรวม และ 3) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

- คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ มีอํานาจและหนาท่ี 1) บริหาร จัดการตามพันธกิจและพัฒนา
สถาบันฯ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของสถาบันฯ และ 2) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ
มอบหมาย 
       ในสวนของผลการดําเนินงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานในรูปแบบของท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสถาบันฯ และรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะทํางานแตละชุด เพ่ือทราบถึงความคืบหนา รับทราบ
ปญหา-อุปสรรค และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน เพ่ือเตรียมแนวทางปรับปรุงการดําเนินการในปตอไป (ตารางท่ี  
6.1-1)  ท้ังนี้  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตาง ๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับ
ยุทธศาสตรดานการวิจัย และสถานะการใชจายเงินงบประมาณทุกแหลง โดยรายงานสถานภาพทุกเดือนในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ หรือตามความจําเปนเรงดวน และไดมีการรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
       ขณะเดียวกันในแตละป ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยบุคลากรมีสวนรวมการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม ในการมุงสูผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธของสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 6.1-2  ระบบการออกแบบและการจัดการกระบวนงานท่ีสําคัญ 

พันธกิจ  ระบบงาน  กระบวนการทํางานหลัก  วิธีการ การประเมินผล 

การวิจัยและบูรณาการวิจัย 
ในลักษณะวิทยาการผาน 
คลัสเตอรวิจัย โดยเนนพัฒนา 
องคความรูดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
การพัฒนาและสนับสนุนการ
นําองคความรูไปรับใชสังคม 

 การผลิตผลงานวิจัยและการ
จัดการงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
การบริการวิชาการแกสังคม 

 1. กระบวนการจัดการความรูดาน
การวิจัย 

2. กระบวนการสนับสนุนทุนวิจัยใน
ลักษณะ Seed Money  

3. งานสรางสรรคสิ่งตีพิมพเผยแพร
หรือนําไปใชประโยชน 

4. กระบวนการบริหารงานวิจัยและ
สารสนเทศ 

 
1. กระบวนการจัดการความรูดาน

การวิจัย 
2. กระบวนการเผยแพรองคความรู

สูชุมชนในรูปแบบท่ีเขาใจงาย 
 
 

 

 • การสงเสริมงานวิจัยท่ีเนน 
งานวิจัยเฉพาะทาง 

• การสงเสริมงานวิจัยใหมี
การตีพิมพเผยแพรหรือนํา 
ไปใชประโยชน 

 
 
 
 

• สงเสริมใหมีการเขียน
บทความงานวิจัย เผยแพร
บน Web site ของ
สถาบันฯ 

• สรุปความเชี่ยวชาญและ
ตัวอยางผลงานนักวิจัยใน 
Web site ของสถาบันฯ 

 

• ทําการประเมินผล และนํา
ผลการประเมินมา 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 

• ทําการประเมินผล และนํา
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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ตามกระบวนการสําคัญดังตารางท่ี 6.1-2  สถาบันฯ ซ่ึงเปนสวนงานขนาดเล็ก ทําใหมีความคลองตัวใน
การบริหารจัดการตามพันธกิจ ไดกําหนดไวในกลยุทธ มุงเนนการทํางานท่ีมีสวนรวมของบุคลากร โดยเฉพาะพันธกิจ
ดานการวิจัย สถาบันฯ ไดมีการออกแบบและสรางนวัตกรรมในการบริหารงานวิจัยเพ่ือใหเกิดการบูรณาการวิจัยใน
ลักษณะวิทยาการผานคลัสเตอรวิจัย โดยเนนพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงนักวิจัยในสังกัดมี
ความเชี่ยวชาญในแตละดานท่ีหลากหลายสาขา ทําใหทีมผูบริหารสนับสนุนการจัดการความรูและการทําวิจัยรวมกัน 
โดยเปดโอกาสใหนักวิจัยไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น (หมวด 4 ขอ 4.2) เพ่ือชวยกันผลักดันให
เกิดขอเสนอโครงการ สอดรับกับความตองการและความคาดหวังของลูกคา (แหลงทุน)  ดังนั้น ทีมผูบริหารจึงผลักดัน
ใหเกิดการวิจัยเฉพาะทาง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และผลักดันใหเกิดศูนยความเปนเลิศ โดยดําเนินการ ดังนี้ 

ตนน้ําคือ การดําเนินงานเก่ียวกับการติดตอประสานงาน ประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการ
จากแหลงทุน การประสานงานเพ่ือใหเกิดขอเสนอโครงการ สรางความสัมพันธ สงเสริมการทําการวิจัย เพ่ือให
สอดคลองกับจุดประสงคของสถาบันฯ และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ประสานงานระหวางนักวิจัย 
แหลงทุน ผูประกอบการ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน เพ่ือใหเกิดขอเสนอโครงการตรงตามความ
ตองการของภาคการผลิต และแหลงทุน ตลอดจนการทําสัญญาระหวางมหาวิทยาลัยกับแหลงทุน หรือระหวางนักวิจัย
กับแหลงทุน ใหความชวยเหลือบริการขอมูลเก่ียวกับการวิจัย การฝกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยน
นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร ณ ตางประเทศ และรับรองแขกท่ีเขาเยี่ยมชมหนวยวิจัยท่ีสังกัดสถาบันฯ  นอกจากนี้  
สถาบันฯ ยังไดจัดกลุมวิจัยในรูปแบบของคลัสเตอรวิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเลือกประด็นวิจัยท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและความตองการของแหลงทุน ซ่ึงประกอบไปดวย 4 คลัสเตอร และ 1 โครงการจัดตั้ง 
ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและการวิจัย (KM งานวิจัย) โดยจัดประชุม 2 เดือน/1 ครั้ง เพ่ือ
ถายทอดสูการปฏิบัติ พรอมท้ังแจงขาวสาร ติดตามความกาวหนาของแตละคลัสเตอร โดยมีรองผูอํานวยการฝายวิจัย 
เปนผูกํากับดูแล 
              กลางน้ําคือ การบริหารโครงการวิจัยตาง ๆ ท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของสถาบันฯ ของนักวิจัยใน

สังกัด และคณาจารยหนวยวิจัยในเครือขาย หลังจากลงนามในสัญญารับทุนท้ังจากแหลงทุนภายในและภายนอก

ประเทศ โดยเริ่มตั้งแตการติดตามรายงานความกาวหนา การสงรายงานฉบับสมบูรณตอแหลงทุนและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ตลอดจนควบคุมดูแลการติดตามปญหา-อุปสรรคการดําเนินงานโครงการวิจัยและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในหนวย

วิจัยเครือขาย  

             ปลายน้ําคือ การประสานงานเพ่ือใหเกิดการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบ

ตาง ๆ รวมถึงการประสานงานกับศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี การแสวงหาแหลงทุน แหลงตีพิมพผลงานวิจัยท้ัง

ในและตางประเทศ ความรวมมือตางประเทศ งานเผยแพรและองคกรสัมพันธ การประสานงาน/แนะนําเก่ียวกับการ

จดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรผลงานวิจัย  ในสวนของการถายทอดเทคโนโลยี ทําหนาท่ีเชื่อมโยงนักวิจัยกับผูใชเทคโนโลยี 

ผสมผสานงานวิจัยกับบัณฑิตศึกษา โครงการศูนยวิชาการเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบาน ตลอดจนนักวิจัยในสังกัดของ

สถาบันฯ  ขณะเดียวกันไดนําผลงานวิจัยท่ีเสร็จสิ้นแลวไปใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดประชุม/อบรม/

สัมมนาเชิงถายทอดความรูเทคโนโลย/ีนวัตกรรมท่ีคนพบ การนําผลงานวิจัยท่ีมีอยูเขารวมแสดงในการจัดนิทรรศการ

ของหนวยงานตาง ๆ การจัดทําผลงานวิจัยในรูปแบบ CD-ROM หรือรูปแบบตาง ๆ ตามความตองการของผูรับบริการ  

อนึ่ง  มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีนโยบายในการปรับโครงสรางองคกรวิจัย ตลอดจนมุงหวังใหเกิดศูนยวิจัย

เฉพาะทาง ซ่ึงอยูในระหวางการดําเนินการ  ดังนั้น ผูอํานวยการฯ จึงไดจัดประชุมบุคลากร เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 
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2559 เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบความคืบหนาการปรับโครงสรางฯ ซ่ึงสถาบันฯ ไดเตรียมความพรอมเพ่ือ

เตรียมการรองรับนโยบายการปรับโครงสรางดังกลาว ไมวาจะเปนการหารือรวมกับคณะกรรมการอํานวยการประจํา

สถาบันฯ  ผูบริหารมหาวิทยาลัยดานการวิจัย ตลอดจนการหารือรวมกันกับสถาบันวิจัยตาง ๆ  นอกจากนี้ ยังมีการ

ปรับงานวิจัยภายในองคกร เชน จัดกลุมงานวิจัยในรูปแบบคลัสเตอรวิจัย และสนับสนุนทรัพยากรแกหนวยวิจัยและ

กลุมวิจัยท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนกลุมวิจัยหรือศูนยวิจัยเฉพาะทางตอไป 

 

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ  
ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน  แผนปฏิบัติ

การประจําป รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ดังท่ีไดกลาวมาแลว โดยติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป ซ่ึง
ผูบริหารสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจและปรับแผนกลยุทธของสถาบันฯ ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
อยูเสมอ  ดังนั้น จะนํามาประมวลรวมกับกิจกรรมและงบประมาณท่ีเคยไดวางแผนไว เพ่ือพิจารณาวา ในปตอไป
จะตองมีการปรับปจจัยนําเขา (Input) ซ่ึงก็คือ กิจกรรมและงบประมาณในการดําเนินการปงบประมาณถัดไปอยางไร 
       สําหรับตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน อาศัยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์มาใชในการพิจารณา  นอกจากนี้ ยังมี
การจัดจําแนกวา ตัวชี้วัดตัวใดท่ีเปนตัวชี้วัดสําหรับงานประจํา (Routine) กับตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ โดยใชตัวชี้วัดเชิง   
กลยุทธเปนตัวชี้วัดหลักในแผนปฏิบัติการประจําป  ดังระบบการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุประสิทธิผล ตามตารางท่ี 
6.2-1 

ตารางท่ี 6.2-1 ระบบการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุประสิทธิผล 

ข้ันตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 

กําหนดมาตรการการติดตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน  แผนปฏิบัติการ
ประจาํป รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
กําหนดใหมีการรายงานสถานภาพการใชจายเงิน และการวิจัย ตอคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ ทุกเดือน 
กําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกพันธกิจ 

กําหนดนโยบายประหยัดพลังงาน ในการดําเนินงานทุกพันธกิจของสถาบันฯ และรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ทุกเดือน 
จัดทําแผนงานและแผนงบประมาณ (แผนปฏิบัตกิารประจําป) ครอบคลุมทุกพันธกิจระยะ 1 ป 

การดําเนินการ 
(Do : D) 

ดําเนินการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ 

ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  และหากมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความจําเปนเรงดวนใน
ระหวางการติดตามผลฯ สามารถปรับแผนปฏิบัติงานตามสถานการณนั้น ๆ 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน แผนปฏิบัติการ
ประจาํปทุก 6, 9 และ 12 เดือน   
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตอนสิ้นปงบประมาณ 
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ข้ันตอน วิธีการ 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

ดําเนินการตอเนื่องสําหรับโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุเปาหมาย 

ปรับปรุงแผนดําเนินการใหเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งข้ึน 

         ในเรื่องของการควบคุมตนทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการเปนสิ่งท่ีสถาบันฯ คํานึงถึง และให
ความสําคัญมาโดยตลอด เชน ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําป หากปรากฏวา มีกิจกรรมมาก
เกินไป และทําใหรายการกิจกรรมท่ีดําเนินการบางเดือนมากเกินไป จึงไดพิจารณาปรับลดความซํ้าซอนของกิจกรรม 
โดยรวมกลุมท่ีซํ้าซอนเปนหนึ่งกิจกรรม  ท้ังนี้ ในเรื่องของการบริหารหวงโซอุปทานไดนํากรอบตามพันธกิจดานการ
วิจัย โดยรับขอเสนอโครงการวิจัยจากคณาจารยหนวยวิจัยและนักวิจัยในสังกัดเปนหลัก และสถาบันฯ มีกระบวนการ
ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เพ่ือตอบโจทยความตองการของแหลงทุนและชุมชน  อนึ่ง 
สถาบันฯ ไดมีการควบคุมตนทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนงาน โดยกําหนดเปาประสงคหลักของแผน    
กลยุทธ รวมท้ังตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีสําคัญ (หมวด 2) เพ่ือควบคุมตนทุน ดังท่ีไดกลาวมาแลวท้ังตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
และรอบเวลา ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายเพ่ือลดการสิ้นเปลืองการใชน้ําประปา ไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง และกระดาษ ในการ
ดําเนินงานทุกพันธกิจของสถาบันฯ 

2. กําหนดใหมีการรายงานสถานภาพการใชจายเงิน และการวิจัย ตอคณะกรรมการบริหารประจํา

สถาบันฯ ทุกเดือน 

3. จัดทําแผนงานและแผนงบประมาณ (แผนปฏิบัติการประจําป) ครอบคลุมทุกพันธกิจในระยะ 1 ป 

และมีการปรับแผนฯ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเรงดวน (แลวแตกรณี) เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกพันธกิจ เพ่ือควบคุมและลดตนทุนท่ีตองดําเนินการ หาก
เกิดความเสียหาย รวมท้ังมีแผนปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีการติดตามแผนและผลรายไตรมาส ในการ
จัดการความเสี่ยง 

      สวนการควบคุมตนทุนในระดับปฏิบัติการหรือกระบวนการทํางาน สถาบันฯ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีการทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและมีการรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป ทุก 
6, 9 และ 12 เดือน 

2. มีการปรับแผนการปฏิบตัิงาน โดยมีการปรับลดข้ันตอนการทํางานในกระบวนการท่ีสําคัญ เชน การ
ลดข้ันตอนการเบิกจายเงินโครงการวิจัย เปนตน 
        นอกจากนี้  การเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน สถาบันฯ มีการบริหารจัดการดานการรักษา
ความปลอดภัย โดยบุคลากรมีสวนรวมในแตละภารกิจ มีการเตรียมความพรอมตอสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติตาง ๆ  
เพ่ือใหสามารถดําเนินภารกิจไปไดอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการ ดังนี้ 

• มีการจัดเจาหนาท่ีสายปฏิบัติการเพ่ือทําการอยูเวรรักษาการณ ในวันทําการและวันหยุดทําการเปน
ประจําทุกเดือน 

• มีกลองวงจรปดบันทึกภาพเคลื่อนไหวบริเวณทางเขาชั้น 1 ของอาคาร  ทางข้ึนบันไดแตละชั้น และ
หองประชุม เพ่ือปองกันการโจรกรรม ปองกันเหตุรายท่ีอาจเกิดข้ึนภายในสถาบันฯ 



64 
 

• มีแผนการฝกอบรมใหความรูความเขาใจในการแกไขปญหาดานความปลอดภัยเชิงปองกัน เชน การ
ฝกซอมกรณีเกิดอัคคีภัย/ภัยพิบัติแผนดินไหว ปละ 1 ครั้ง 

• มีเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กท่ีมองเห็นงายทุกชั้นของอาคาร เพ่ือเตรียมความพรอมกรณีเกิดอัคคีภัย   

• จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) อุปกรณเชื่อมตอเครือขายสวิตซ (Switch) และ ระบบ
การปองกัน (Firewall) เพ่ือปองกันไวรัสของขอมูลสารสนเทศ และปองกันการคุกคามจากบุคคลภายนอกท่ีไมไดรับ
อนุญาต 

• มีระบบสํารองไฟฟาในกรณีไฟฟาดับฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบอุปกรณใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

• ติดหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานรักษาความปลอดภัยและสถานพยาบาลภายใน ไวท่ีสมุดเซ็นชื่อ
ผูมาทําการอยูเวรรักษาการณ 



 

 

หมวด 5 
บุคลากร 

 

5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment)  
สถาบันฯ มีการกําหนดคานิยม “รวมสรางสรรคงานวิจัยเชิงสหวิทยาการมุงสูความเปนเลิศดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  ตอมา ป พ.ศ. 2558 จนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนดใหสถาบันฯ มี
นโยบายเปนองคกรวิจัยและสนับสนุนงานวิชาการประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการรับใชสังคมใน
พ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานนวัตกรรมอาหารและสุขภาพ สังคมผูสูงอายุ และสภาพแวดลอม (โดยผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2560) เพ่ือใหสอดรับ
กับนโยบายมหาวิทยาลัย  สถาบันฯ มีระบบในการสรางสภาพแวดลอมดานบุคลากรท่ีเก้ือหนุนตอการปฏิบัติงาน    
ดังตารางท่ี 5.1-1 โดยมีระบบการสรางสภาพแวดลอมบุคลากรและท่ีทํางาน ระบบและกลไกการบริหารขีด
ความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากรใหม ระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากร  
ซ่ึงคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ไดพิจารณายุทธศาสตรและพันธกิจของสถาบันฯ จึงมุงเนนการวัดผลดาน
งานวิจัย และกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ (นักวิจัย)โดยกําหนดเปนประกาศสถาบันฯ 
และกําหนดแนวการปฏิบัติการขออัตรากําลังสายวิชาการ (นักวิจัย) พิจารณาผลงานวิจัยของหนวยวิจัยท้ังกอนและ
หลังการขออัตรากําลัง ไวเปนมาตรฐานการวัดผลงานอยางเปนลายลักษณอักษร ดังตารางท่ี 5.1-2 

ตารางท่ี 5.1-1 ระบบการสรางสภาพแวดลอมบุคลากรและท่ีทํางานเกื้อหนุนตอการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอน วิธีการ 

การวางแผน 
Plan 

กําหนดความตองการของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติท่ีสอดคลองตามวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของสถาบันฯ 
สํารวจและวิเคราะหแผนการอัตรากําลัง กําหนดขีดความสามารถท่ีตองการ รายตําแหนง 

ออกแบบและกําหนดหลักเกณฑของการคัดเลือกบุคคลการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
กําหนดใหงานบริหารบุคคลเปนผูรับผิดชอบหลัก 

 มีการประเมินบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร อาทิเชน 
ความปลอดภัยของสภาพแวดลอมภายในการปฏิบัติงาน มีการกําหนดเปนแผนบริหารความเสี่ยง
เชน กิจกรรม “การเตรียมความพรอมและการปองกันอัคคีภัย” เปนประจําทุกป   

การ
ดําเนินการ 
Do 

ดําเนินการสํารวจความตองการ ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรเปนประจําทุกป 

ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรใหมตามหลักเกณฑและมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

สนับสนุนการดําเนินงานและสวัสดิการแกบุคลากรอยางท่ัวถึง 

 เชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญ ชํานาญการเก่ียวกับการบรรเทาสาธารณภัย มาใหความรูและฝกปฏิบัติ
กับบุคลากรประจําอาคาร 
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ข้ันตอน วิธีการ 

การตรวจสอบ 
Check 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนประจําทุกป 
 

การปรับปรุง 
Act 

ดําเนินการตอเนื่องสําหรับกิจกรรม/โครงการท่ีบรรลุเปาหมาย 

ปรับปรุงแผนดําเนินการใหเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งข้ึน 

ตารางท่ี 5.1-2  ระบบและกลไกการบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากรใหม 
ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

- วิเคราะหความตองการดานขีด
ความสามารถและอัตรากําลัง
ของบุคลากรตามการ
เกษียณอายุบุคลากร สาย
วิชาการ/สายปฏิบัติการ เพ่ือมา
ทดแทนอัตราเดิม 

 - จัดทําแผนความตองการขีด
ความสามารถโดยอาศัยผลการ
วิเคราะหกรอบอัตรากําลัง  

ทุก 3 ป 
 
 
 
 
 

ทุก 3 ป 

หนวยนโยบาย
และแผน 
 
 
 
 
หนวยนโยบาย
และแผน 

- กรอบการวิเคราะห
งานของ
มหาวิทยาลัยฯ  

- หลักเกณฑการขอ
อัตรากําลังสาย
วิชาการ (นักวิจัย)/
สายปฏิบัติการ 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

 - หลักเกณฑการขอ  
อัตรากําลังสาย
วิชาการ (นักวิจัย) 
ของสถาบันฯ 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

- นําผลการสํารวจมาวิเคราะห
เพ่ือวางแผนการบริหารงาน 
และกําหนดขีดความสามารถท่ี
ตองการรายตําแหนง เสนอ
ผูบริหารสวนงานเพ่ือพิจารณา
ตามศักยภาพความสําคัญและ
ความจําเปนของงาน 

- ประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ 
เพ่ือพิจารณาการขออัตรากําลัง
จากสวนกลางมหาวิทยาลัย
สําหรับอัตรากําลังสายวิชาการ 
สถาบันฯ มีการกําหนดนโยบาย
และหลักเกณฑการขอ
อัตรากําลังสายวิชาการ 
(นักวิจัย) ของสถาบันฯ  

ทุกป 
 
 
 
 

-หนวยนโยบาย
และแผน 
-คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ 
-คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคล 
สายวิชาการ 
 

- กรอบการวิเคราะห
งานของ
มหาวิทยาลัยฯ  

- หลักเกณฑการขอ
อัตรากําลังสาย
วิชาการ (นักวิจัย)/
สายปฏิบัติการ 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

- หลักเกณฑการขอ
อัตรากําลังสาย
วิชาการ (นักวิจัย) 
ของสถาบันฯ 
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ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 
- แจงผลการไดรับจัดสรร

อัตรากําลัง (เม่ือไดรับการ
พิจารณาอัตราจาก
มหาวิทยาลัยฯ) 

- ดําเนินการบริหารอัตรากําลัง
ตามขีดความสามารถของสวน
งาน 

- แตงตั้งคณะกรรมการตามกลุม

สายงาน 

- ประชุมรวมกันเพ่ือกําหนด
ข้ันตอน กระบวนการคัดเลือก 
กรอบระยะเวลาของแตละ
ตําแหนง ขอบเขตภาระงาน 
หนาท่ีความรู ความสามารถ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(Job Description) ของแตละ
ตําแหนง    

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

-หนวยนโยบาย
และแผน 
-หนวยบริหารงาน
บุคคล 
 
-คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ 
-คณะกรรมการ
คัดเลือกและ
บรรจุบุคคล 

- กรอบการวิเคราะห
งานของ
มหาวิทยาลัยฯ  

- หลักเกณฑการขอ
อัตรากําลังสาย
วิชาการ (นักวิจัย)  
ของสถาบันฯ 

- หลักเกณฑการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

- การปฏิบัติงานของบุคคลท่ี
บรรจุใหม (ทดลองปฏิบัติงาน) 
จะมีการจัดทําขอตกลงรวม
กอนการปฏิบัติงาน (TOR) 
และมีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ (JA) ตามรอบ
ระยะเวลาของการบรรจุบุคคล  
โดยจะมีกรอบการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
(Job Description)  ไวอยาง
เปนระบบใน CMU MIS  

- มีการประเมินบุคคลตามขีด
ความสามารถท่ีกําหนดใน
ประกาศรับสมัคร/คัดเลือก
บุคคลเขาปฏิบัติงาน 

-ประเมิน ปละ 
3 ครั้ง   
(4 เดือน/ครั้ง) 
 

-หนวยบริหาร
บุคคล 
-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- ประกาศ มช. เรื่อง
หลักเกณฑการ
ประเมินทดลองผล
การปฏิบัติงาน 

- ประกาศ มช. เรื่อง
หลักเกณฑการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป 

- หลักเกณฑการ
ประเมิน 
สายวิชาการ และ
สายปฏิบัติการ ของ
สถาบันฯ 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

- มีการแจงผลการประเมินใหกับ
บุคคลทดลองการปฏิบัติ ทุก
ครั้ง เพ่ือท่ีจะนําไปพัฒนาการ
ทํางานใหดียิ่งข้ึนในรอบการ

 ปละ 3 ครั้ง  
(4 เดือน/ครั้ง) 
 

-หนวยบริหาร
บุคคล 
-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- ประกาศ มช. เรื่อง
หลักเกณฑการ
ประเมินทดลองผล
การปฏิบัติงาน 
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ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 
ประเมินฯ ตอไป -คณะกรรมการ

บริหารประจาํ
สถาบันฯ 

- ประกาศ มช.เรื่อง
หลักเกณฑการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป 

                สถาบันฯ มีการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจําป ไวอยางเปนลายลักษณอักษร 
ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ (นักวิจัย) และหลักเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ ซ่ึงการประเมินพิจารณาจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ใน
อัตราสวน 70:30  ท้ังนี้ ในสวนของสายวิชาการ สถาบันฯ ไดกําหนดแนวทางการคิดภาระงาน โดยใหความสําคัญตอ
การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบันฯ โดยคะแนนผลประเมินฯ คณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ จะใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป (ตามรอบระยะเวลา)  นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดเกณฑในการประเมินสมรรถนะ เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูประเมินทุกสายงาน 

     เม่ือมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ
หลักเกณฑของสถาบันฯ โดยผูบริหารสถาบันฯ ใหความสําคัญของการรับรูและความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายดังกลาว จะกําหนดใหมีการประชุมบุคลากร เพื่อชี ้แจงรับทราบแนวทางหลักเกณฑตาง ๆ ใหกับ
บุคลากรเพ่ือสรางความรูและความเขาใจรวมกัน ดังตารางท่ี 5.1-3  

ตารางท่ี 5.1-3  ระบบและกลไกการการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

กําหนดออกแบบในการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาํป ของบุคลากรสาย
วิชาการ และสายปฏิบัติการ โดย
พิจารณาตามยุทธศาสตรและ    
พันธกิจหลักของสถาบันฯ 

กอนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน   
 

หนวยบริหาร
บุคคล 

- ประกาศสถาบันฯ เรื่อง
หลักเกณฑการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ
(นักวิจัย) และ 
สายปฏิบัติการ 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

กอนการประเมิน 
- บุคลากรแตละประเภทจัดทํา

ขอตกลงรวมกอนการ
ปฏิบัติงาน (TOR) ตาม
แบบฟอรมท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมี
ความเห็นรวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชาและบุคลากร 
โดยจะมีกรอบการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
(Job Description)  ไวอยาง
เปนระบบใน CMU MIS  

- บุคลากรจัดทําผลการ

จัดทํา TOR 
ขาราชการ/
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1 
กรกฎาคม ของ
ทุกป 
ครั้งท่ี 2 
มกราคม ของ
ทุกป 
ลูกจางประจํา 
ครั้งท่ี 1 
ตุลาคม ของ  

-หนวยบริหาร
บุคคล  
-บุคลากร 
-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศ มช.เรื่อง
หลักเกณฑการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาํป 

- ประกาศสถาบันฯ เรื่อง 
หลักเกณฑการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ
(นักวิจัย) และ 
สายปฏิบัติการ 

 
 
 



48 
 

ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 
ปฏิบัติงาน (JA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหวางการประเมิน 
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
- ดําเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (JA) อยางเปน
ระบบตามเกณฑมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย และเกณฑของ
สถาบันฯ (จัดทําเปน 
Template) ใหกับนักวิจัย ดังนี้ 

   - นักวิจัยทุกคนมีการ
ประเมินผลงานตนเอง 70 
คะแนน 

   - สายปฏิบัติการถูกประเมิน

ทุกป 
ครั้งท่ี 2 
เมษายน ของ
ทุกป 
จัดทํา JA 
ขาราชการ/
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1 
สิงหาคม-
ธันวาคม ของ
ทุกป 
ครั้งท่ี 2 
กุมภาพันธ-
มิถุนายน ของ
ทุกป 
ลูกจางประจํา 
ครั้งท่ี 1 
พฤศจิกายน- 
มีนาคม  ของ
ทุกป 
ครั้งท่ี 2  
พฤษภาคม-
กันยายน ของ
ทุกป 
การประเมินผล 
ครั้งท่ี 1  
กรกฎาคม-
สิงหาคม ของ
ทุกป 
ครั้งท่ี 2  
มกราคม-
กุมภาพันธ 
ของทุกป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หนวยบริหาร
บุคคล  
-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
-คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- องคประกอบของ

คณะกรรมการ
ประเมินฯประกาศ 
มช.เรื่องหลักเกณฑ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป 

- ประกาศสถาบันฯ เรื่อง 
หลักเกณฑการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ
(นักวิจัย) และสาย
ปฏิบัติการ 
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ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ 
ดานพฤติกรรมจากนักวิจัยและ
กลุมงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 30 
คะแนน 

- รวบรวมวัดผลการประเมิน 
หลังการประเมิน 
- ผลคะแนนเปรียบเทียบกับ

เกณฑมาตรฐาน 
- พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน 
- สงผลการพิจารณาข้ันเงินเดือน/

คาจาง ใหกับมหาวิทยาลัย 
- แจงผลการประเมินฯ ใหกับ
บุคลากรรับทราบเปนรายบุคคล 

 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

 ประเมินผลการดําเนินงาน โดย
เปดชองทางการรับฟงเสียงของผู
ถูกประเมิน 

ครั้งท่ี 1  
กันยายน ของ
ทุกป 
ครั้งท่ี 2  
มีนาคม ของทุก
ป 
 

 

-หนวยบริหาร
บุคคล   
-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
-คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ 
 
 
 

- ประกาศ มช. เรื่อง
หลักเกณฑการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

-ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ประจาํสถาบนัฯ เพ่ือทบทวน
ประกาศเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
เปาหมายอยางเหมาะสม 
-ประชุมแจงบุคลากรเพ่ือทราบ
และใชถือปฏิบัติ 

ครั้งท่ี 1  
กันยายน–
ตุลาคม ของ 
ทุกป 
ครั้งท่ี 2  
มีนาคม-
เมษายน ของ
ทุกป 

-หนวยบริหาร
บุคคล 
 

- ประกาศสถาบันฯ  
เรื่อง หลักเกณฑการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ
(นักวิจัย) และ 
สายปฏิบัติการ 

                การสรางความยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถของผูบริหารสถาบันฯ ในป 2560 ผูบริหารสถาบันฯ 
ครบรอบวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการ กอปรกับมหาวิทยาลัยไดมีการปรับนโยบาย ทิศทางการวิจัย พันธกิจ
ของสถาบันฯ เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสถาบันฯ เปนไปตามนโยบาย พันธกิจใหมของสถาบันฯ 
มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลไดดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสถาบันฯ ตามวิธีการและข้ันตอนดังตารางท่ี 
5.1.4  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.1.4  ระบบและกลไกการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎระเบียบ/รูปแบบ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

- จากมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

ตามข้ันตอน
และระยะเวลา
ของการสรรหา
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัย 

 

 -กองบริหารงาน
บุคคล มช. 

- ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วา
ดวยการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบันวิจัย พ.ศ. 2554 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

ดําเนินการและปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการสรรหาฯ  
- แตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาฯ 
- ประชุมคณะกรรมการ

สรรหาฯ 
- ประชาสัมพันธการรับ

สมัครฯ 
- การเสนอชื่อผูสมควร

ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันฯ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ทาบทามผูท่ีไดรับการ
เสนอชื่อ 

- ผูท่ีไดรับการทาบทาม 
ตอบรับ หรือ ปฏิเสธ 
เพ่ือเขารับการสัมภาษณ 

- ผูท่ีตอบรับ/สมัคร เสนอ
เอกสารฯ ตอ
คณะกรรมการสรรหาฯ 

- สงเอกสารให
คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณาเอกสาร 

- ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ พิจารณา กอน
การสัมภาษณ 

- สัมภาษณฯ  
- คณะกรรมการเสนอชื่อผู

สมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันฯ 

ตามข้ันตอน
และระยะเวลา
ของการสรรหา
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัย 

-คณะกรรมการ
สรรหา
ผูอํานวยการฯ 
-กองบริหารงาน
บุคคล มช. 
-คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

 - ประกาศคณะกรรมการ 
   สรรหาผูอํานวยการสถาบัน

เรื่องกําหนดวิธีการ 
หลักเกณฑ ข้ันตอนและ
กําหนดการในการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย  

-  มตท่ีิประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ  
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ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎระเบียบ/รูปแบบ 
จํานวน 1 ชื่อ พรอม
เหตุผลประกอบการ
สนับสนุนตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาแตงตั้ง ตอไป 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

- วิธีการมหาวิทยาลัยจะมี
การติดตามผลการ
ดําเนินงานการบริหาร
ของหัวหนาสวนงาน  

ครั้งท่ี 1  
ประเมินผล
การบริหารฯ 

ครบ 
 1 ป 6 เดือน 

ครั้งท่ี 2  
ประเมินผล
การบริหารฯ 

ครบ 3 ป  

-คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
บริหารของ
ผูอํานวยการฯ 
-กองบริหารงาน
บุคคล มช. 
 

- การประเมินผลการ
บริหารงานของผูอํานวยการ
โดยคณะกรรมการประเมิน
แตงตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

-มหาวิทยาลัยฯ นําผลการ
ประเมินฯ มาใช
ประกอบการสรรหา
ผูอํานวยการในวาระใหม 

ตามข้ันตอน
และระยะเวลา
ของการสรรหา
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัย 

-คณะกรรมการ
สรรหา
ผูอํานวยการฯ 
-กองบริหารงาน
บุคคล มช. 

  -ประชุมคณะกรรมการ 
   สรรหาฯ 

ในสวนของสถาบันฯ การเสนอชื่อผูอํานวยการ ถือปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการสรรหา 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  โดยสถาบันฯ ไดดําเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธใหผูท่ีมีความสนใจและประสงคท่ีจะใหคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ  

2. ทําการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบัน เพ่ือเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันฯ จํานวนไมเกิน 3 ชื่อ ซ่ึง 1 ใน 3 ของกรรมการสรรหาเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สถาบันฯ ในรอบปปจจุบันฯ (พ.ศ.2561)คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ จํานวน 3 ใน 6 ทาน 
เปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันฯ จึงไมขอเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ ใน
ครั้งนี ้

3. แจงรายชื่อผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อฯ ท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันฯ ใหกับบุคลากรรับทราบ 

4. แจงมติสภามหาวิทยาลัยและคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันฯ ใหกับบุคลากรรับทราบ และ
ถือปฏิบัติในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  

ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากเงินเดือน ไดแก รางวัล คาตอบแทน สวัสดิการ
อ่ืนๆ  สถาบันฯ ใหความสําคัญของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการใหรางวัล/
สวัสดิการกับบุคลากรท้ังทางตรงและทางออม  
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รางวัลทางตรง ไดแก เงินเดือน และคาตอบแทนการทํางาน  

รางวัลทางออม ไดแก สงเสริมสนับสนุนมอบรางวัลในรูปแบบการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันฯ  
สถาบันฯ มีการกําหนดกิจกรรม/โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหมเปนประจําทุกป กิจกรรมนี้เปน

กิจกรรมสงเสริมสรางสานสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกคน ซ่ึงมอบหมายใหหนวยบริหารงานบุคคลกําหนด
เปนแผนกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน โดยกิจกรรมดังกลาวมีรูปแบบคือ มอบรางวัลกับบุคคลดีเดนประจําป ท้ัง
นักวิจัยดีเดนประจําป และผูปฏิบัติงานดีเดนประจําป รวมท้ังมอบเงินรางวัลใหกับนักวิจัยท่ีมีผลงานเขียนบทความ
ยอดเยี่ยม/ดีเดนประจําป เปนตน ซ่ึงรางวัลดังกลาวเปนรางวัลท่ีกระตุน สงเสริมเพ่ือสนองตอบตัวชี้วัดของสถาบันฯ 
โดยใหนักวิจัยสรางผลงานอยางประจักษ  อีกท้ัง สถาบันฯ มีของขวัญมอบใหกับบุคลากรทุกคน เพ่ือสรางสานสัมพันธ
ระหวางองคกรและบุคลากร  

สถาบันฯ มีระบบความผูกพันบุคลากร และการสรางความสัมพันธ ดังตารางท่ี 5.2-1   

ตารางท่ี 5.2-1  ระบบการสรางความผูกพันของบุคลากร 
ข้ันตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 

พิจารณาจากวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ของสถาบันฯ 

กําหนดแนวทางหลักเกณฑการพิจารณาเงินเดือน คาตอบแทนแกบุคลากร 

กําหนดแนวทางหลักเกณฑการใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี 

กําหนดแนวทางหลักเกณฑในการจัดสรรสวัสดิการแกบุคลากร 

กําหนดแผนความกาวหนาในอาชีพแกบุคลากร 

กําหนดแผนสรางวัฒนธรรมการทํางานในองคกร  

การดําเนินการ 
(Do : D) 

ดําเนินการพิจารณาเงินเดือน คาตอบแทนแกบุคลากรเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

ดําเนินการพิจารณาการใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

ดําเนินการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการแกบุคลากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

ดําเนินการพิจารณาความกาวหนาในอาชีพแกบุคลากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

ดําเนินการสรางวัฒนธรรมการทํางานในองคกรใหเปนไปตามแผน 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

ดําเนินการตอเนื่องสําหรับกิจกรรม/โครงการท่ีบรรลุเปาหมาย 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
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     สถาบันฯ คํานึงถึงตําแหนงหัวหนางานวา ทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนใหการดําเนินงานของกลุมงานให
เปนไปตามพันธกิจและคานิยมของสถาบันฯ เนื่องจากมีหนาท่ีปฏิบัติงานใกลชิดกับผูบริหารระดับสูงข้ึนไปและกับ
ผูปฏิบัติงาน จึงมีการกําหนดเงินคาตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของกลุมผูบริหารระดับตนไวอยางชัดเจน  
สถาบันฯ ใหความสําคัญกับตําแหนงหัวหนางานทุกงานอยางเทาเทียมกัน จึงมีการประเมินคางานทุกงานไวในระดับ
มาตรฐานเดียวกัน และไดประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑแนวทางการประเมินคางานและการจายคาตอบแทนฯ 
ใชถือปฏิบัติ รวมท้ังเพ่ือใชเปนระบบและกลไกการพิจารณาคาตอบแทนใหแกบุคลากร ดังตารางท่ี 5.2-2 

ตารางท่ี 5.2-2  ระบบและกลไกการพิจารณาคาตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของกลุมผูบริหารระดับตน 
ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎระเบียบ/รูปแบบ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

- มติคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ ได
กําหนดแนวทางและ
อัตราคาตอบแทนของ
หัวหนางาน 

กันยายน 
(กอนเริ่ม

ปงบประมาณ) 

-คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ 
-หนวยบริหาร
บุคคล 

ประกาศสถาบันฯ กําหนด
แนวทางและอัตราคาตอบแทน
ของหัวหนางาน 
 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

ดําเนินการและปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการประเมิน  
กอนการประเมินฯ 
- แตงตั้งคณะกรรมการฯ 
- แจงหัวหนางานจัดทํา

ภาระงานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง (JD) 
เพ่ือใหคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินคางาน
และกําหนดอัตรา
คาตอบแทน 

ระหวางประเมิน 
- นําผลงานในรอบ 6 
เดือน ของหัวหนางาน
ทุกตําแหนงสงให
คณะกรรมการพิจารณา
ประเมินคางาน ดานการ
บริหาร 

หลังการประเมิน 
แจงผลการประเมินให
ทราบ พรอมมีการสั่ง
เบิกจายคาตอบแทนตาม
เกณฑฯ ท่ีกําหนด 
 
 

 เมษายน 
และ 

กันยายน  
   ของทุกป 

-หนวยบริหาร
บุคคล 
-คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สถาบันฯ 

 -ประกาศ มช.เรื่องการ
กําหนดคาตอบแทนผลการ
ปฏิบัติงานฯ 

-แบบประเมินภาระงาน   
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ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎระเบียบ/รูปแบบ 
การตรวจสอบ 
(Check : C) 

- ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- เปดชองทางการรับฟง
เสียงของผูถูกประเมิน 
โดยหัวหนางานสามารถ
พบปะหารือผูบริหาร
เพ่ือทราบแนวทางหรือ
เสริมในการพัฒนาใหดี
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังธํารง
รักษาความเหมาะสม
ของผลงานใหดีเยี่ยม  

เมษายน 
และ 

กันยายน  
ของทุกป 

คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ 

ปรึกษาหารือรวมกัน 
 
 
 
 
 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

มีการประชุมทบทวน/ 
ปรับปรุง/หลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาตอบแทน
หัวหนางาน เพ่ือให
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน
ท่ีกอใหเกิดผลงานท่ีโดดเดน 

เมษายน 
และ 

กันยายน  
 ของทุกป 

-คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ 
 

ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ประจําสถาบันฯ 

            สถาบันฯ ไดมีระบบและกลไกในการมอบรางวัลและยกยองชมเชย เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แกบุคลากร ดังตารางท่ี 5.2-3  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาสงเสริมและสนับสนุนผลงานของบุคลากร
ใหกับนักวิจัยและสายปฏิบัติการ เปนประจําทุกป เพื่อรับรางวัลตาง ๆ จากหนวยงานภายนอกสถาบันฯ ไดแก
รางวัลชางทองคําประจําป  อยางไรก็ตาม ในสวนของสถาบันฯ มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนักวิจัยดีเดน
และผูปฏิบัติงานดีเดนประจําป โดยมีเกณฑการพิจารณาจากคุณสมบัติในการทํางานและคุณสมบัติสวนตัว เพื่อ    
รับรางวัลนักวิจัยดีเดนและผูปฏิบัติงานดีเดนประจําปของสถาบันฯ เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและใหกําลังใจกับ
บุคลากรของสถาบันฯ  

ตารางท่ี 5.2-3  ระบบและกลไกการมอบรางวัลและยกยองชมเชยบุคลากร 
ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎระเบียบ/รูปแบบ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

กําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคล
ดีเดนประจําปของสถาบัน 

พฤศจิกายน 
 

คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจาํสถาบันฯ 
 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

- ดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลดีเดน
ประจําปของสถาบันฯ 

 
- ดําเนินการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลตาม

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 

 
 

ตามรอบเวลา
ของรางวัล  

เลขานุการสถาบันฯ 
 
 

 
คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก

-บุคลากรแตละประเภทรวม
คัดเลือก โดยวิธีการเสนอชื่อ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ณ สํานักงานสถาบันฯ 
 -หลักเกณฑการพิจารณา   

อิงตามหลักเกณฑการรับ
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ข้ันตอน วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ กฎระเบียบ/รูปแบบ 
เกณฑการรับรางวัล   
แตละประเภท 

แตละประเภท 
 

บุคคลรับรางวัลชาง
ทองคํา 

รางวัลของแตละประเภท 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

- ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- ใหคําแนะนําวิธีการ
นําเสนอประวัติและ
ผลงานใหกับบุคลลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือ
รับรางวัลจากหนวยงาน
ภายนอกสถาบันฯ  

ตามรอบเวลา
ของรางวัลแต
ละประเภท 

-หนวยบริหาร
บุคคล 
-คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก
บุคคลรับรางวัลชาง
ทองคํา 
 

หลักเกณฑการคัดเลือกฯ 
และแนวการเขียนนําเสนอ
ประวัติและผลงานเพ่ือไดรับ
รางวัลฯ โดยมีตัวอยางท่ีดีของ
บุคลากรท่ีเคยไดรับรางวัลชาง
ทองคําในปท่ีผานๆมา 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

สรางแนวกระตุนและ
แรงจูงใจใหกับ บุคลากร
ทุกประเภทเพ่ือปรับปรงุ
พัฒนางานจนสามารถเกิด
เปนผลงานท่ีดี 
-ทบทวนเกณฑฯ เดิมท่ีเคย
ใชและปรับปรุงเกณฑใน
การพิจารณา 

ทุกป -คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ 
 

เกณฑการใหเงินรางวัลตางๆ 

           นอกจากนี้  สถาบันฯ ยังใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความผูกพันและใหเกิด
วัฒนธรรมการทํางานท่ีดีของบุคลากร โดยออกแบบระบบและกลไก ดังตารางท่ี 5.2-4   

ตารางท่ี 5.2-4  ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร 
ข้ันตอน วิธีการ รูปแบบ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

- มีการสํารวจความ
ตองการในการพัฒนา
บุคลากรท้ังดานความรู 
ความสามารถ ความ
ถนัด ของบุคคล 

- นําผลการสํารวจมา
วิเคราะห/ประเมินระดับ
ความผูกพัน เพ่ือวาง
แผนการบริหารงาน  

และจัดลําดับความสําคัญ 
- จัดทําโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร โดยบรรจุไวใน
แผนปฏิบัติงานประจําป 

- แบบสอบถามโครงการ
พัฒนาบุคลากรประจําป 

- แบบสํารวจความตองการ
พัฒนาบุคลากรประจําป 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอสภาพภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมและการทํางาน 

 

ไตรมาส 4/ 
ปงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 

-หนวยบริหารบคุคล 
-หนวยนโยบายฯ 
-คณะกรรมการ
บริหารประจําสวน
งาน 
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ข้ันตอน วิธีการ รูปแบบ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 
การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

- จัดหาวิทยากรท่ีมี
ความรูความสามารถ
เฉพาะทางมาใหความรู
แกบุคลากร โดยแบง
บุคลากรออกเปน 2 สาย 
ไดแก สายวิชาการ และ
สายปฏิบัติการ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจําป โดยกําหนด
กิจกรรม และงบประมาณ
ในการดําเนินงาน (สถาบันฯ 
จัดใหกับบุคลากรทุกคน) 

- เลมสรุปการจัดกิจกรรม/ 
รูปภาพ 

ตุลาคม-
กันยายน  
ของทุกป 

 
 
 

-หนวยบริหารบคุคล 
  

การ
ตรวจสอบ 
(Check : C) 

- ติดตามผลการ
ดําเนินงานจากผูเขารวม
โครงการพัฒนาบุคลากร  
 /การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม 
และการนําความรูไปใช
ประโยชน 

- ประเมินผลการ
ดําเนินการหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม 

รายงานผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ/รูปภาพ ตาม
แบบฟอรมท่ีกําหนด 

เม่ือเสร็จสิ้น
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
รอบ 12 เดือน 

-ผูรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
-คณะกรรมการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

มีการการทบทวน/ 
ปรับปรุง/กิจกรรม
โครงการตามผลการ
ประเมินฯ 
- ดําเนินการตอเนื่อง
สําหรับกิจกรรมท่ีบรรลุ
เปาหมาย หรือ
ปรับเปลี่ยนตามลําดับ
ความสําคัญของ
เหตุการณนั้นๆ 

-มีการปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมใหมีความเหมาะสม 

ปงบประมาณ -คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ 
-ผูรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
 

 
 
 
 



 
 

หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

 

4.1 การวัด การวิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการ 
            สถาบันฯ มีการวัดผลการดําเนินงานผานกระบวนการติดตามแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงไดกําหนดคา
เปาหมายของตัวชี้วัดเพ่ือใชวัดความสําเร็จ และกําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ครบทุกพันธกิจหลักของสถาบันฯ ไวอยาง
เปนระบบชัดเจน ดังตารางท่ี 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1  ระบบและกลไกการวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

ข้ันตอน กระบวนการวัด 
วิเคราะห และปรับปรุง

ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา การนําขอมูล/
สารสนเทศ มาใช

ประโยชนในการวัด 
วิเคราะห และปรับปรุง 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

การเลือก รวบรวม 
ตัวชี้วัด ท่ีใชในการวัดผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  

  ตามข้ันตอน
และระยะเวลา
ของการจัดทํา
แผน 

วิเคราะหขอมูลจาก 
- แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป  
-แผนปฏิบัติการประจําป 
- คํารับรองการ

ปฏิบัติงานประจําป ท่ี
เก่ียวของกับการวิจัย
และการบริการวิชาการ 
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

- คณะผูบริหาร 
- คณะทํางานจัดทํา

แผนกลยุทธ 
- หนวยนโยบายและ

แผน 

การ
ดําเนินการ
(Do : D) 
 

ติดตามประเมินผลโดย 
ผานท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน ดังนี้ 
- ติดตามและรายงานผล

การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การประจําป  

- ติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม  

-รอบ 6 เดือน,  
9 เดือน และ 
12 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- รายงานผลการ
ดําเนินงานชี้แจง
ปญหา/อุปสรรค กรณี
ผลการดําเนินงานมี
แนวโนมต่ํากวา
เปาหมาย รวมกัน
กําหนดแนวทางพัฒนา
ตัวชี้วัด เพ่ือทบทวน
แผน/ปรับปรุงการ
ดําเนินงานในรอบตอไป 

- นําเสนอคณะกรรมการ
บริหารประจาํสถาบันฯ 
เห็นชอบ และให
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง 

 
- นําเสนอคณะกรรมการ

ผูรายงานผล 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด/
กิจกรรม 
ผูประเมินผล 
คณะกรรมการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน 
ผูใหขอเสนอแนะ 
- คณะกรรมการ

บริหารประจํา
สถาบันฯ   
- คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สถาบันฯ 
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ข้ันตอน กระบวนการวัด 
วิเคราะห และปรับปรุง

ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา การนําขอมูล/
สารสนเทศ มาใช

ประโยชนในการวัด 
วิเคราะห และปรับปรุง 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

อํานวยการประจาํ
สถาบันฯ เห็นชอบ 
และใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 
 

วิเคราะหและประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติ
การประจําป  

ปละ 1 ครั้ง 
 

-วิเคราะหเปรียบเทียบผล 
กับ คาเปาหมาย กรณี
ท่ีมีผลการดําเนินงาน
ต่ํากวาเปาหมาย 
รวมกันกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนา
ในปตอไป  

- ประเมินผลโดยการ
วัดผล “คารอยละ
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การประจําป ท่ีบรรลุ
เปาหมาย” 

 

ผูวิเคราะห 
- หนวยนโยบายและ

แผน 
- เลขานุการ

คณะกรรมการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตาม
แผน 

ผูประเมินผล 
คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตาม
แผน  
ผูใหขอเสนอแนะ 
- คณะกรรมการ

บริหารประจํา
สถาบันฯ   

- คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สถาบันฯ 

-การประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ/กิจกรรมของ
แผนปฏิบัติการประจาํป 

ปละ 1 ครั้ง 
 

- วิเคราะหเปรียบเทียบ
ผล กับ แผนท่ีตั้งไว วา 
เปนไปตามแผน หรือไม
เปนไปตามแผน 
อยางไรบาง  

- ประเมินผลโดยการ
วัดผล “คารอยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป”   

- ใหขอเสนอแนะการ

ผูวิเคราะห 
- หนวยนโยบายและ

แผน 
- เลขานุการ

คณะกรรมการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตาม
แผน 

ผูประเมินผล 
คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตาม
แผน  
ผูใหขอเสนอแนะ 
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ข้ันตอน กระบวนการวัด 
วิเคราะห และปรับปรุง

ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา การนําขอมูล/
สารสนเทศ มาใช

ประโยชนในการวัด 
วิเคราะห และปรับปรุง 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

ปรับปรุง  
 

- คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ   

- คณะกรรมการ
อํานวยการประจาํ
สถาบันฯ 

การปรับปรุง 
(Act : A) 
 

การนําผลการประเมิน       
มาปรับปรุง 

ตามรอบ
ระยะเวลาของ
แผน 
 
 

- นําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะ ไปจัดทํา
แนวทางการพัฒนา 
และดําเนินการ
ปรับปรุง 

- ในสวนของการ
ดําเนินงานท่ีดี หาก
ประเมินแลว ยังมีความ
ความจําเปน ก็ยังคงให
ดําเนินการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการปรับปรุง 
-ระดับ KPI Owner 
คือ คณะผูบริหาร 
และ ศูนยวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี  
-ระดับ Data 
Owner คือ 
กลุมงานใน
สํานักงานเลขานุการ 

ท้ังนี้  ในการวิเคราะหและปรับปรุงผลการดําเนินงานในแตละระดับ หนวยนโยบายและแผนไดนําระบบ CMU-PA 
ของกองแผนงาน มาใชในการประมวลผลการดําเนินงานตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ  โดยสามารถวิเคราะหขอมูลจาก
สารสนเทศดังกลาว เสนอใหผูบริหารทราบระดับความสําเร็จของการดําเนินงานได  และนอกจากนี้ งานบริหาร
งานวิจัยฯ ยังไดนําสารสนเทศจากการรับฟงเสียงของลูกคา มาใชในการติดตามและปรับปรุงผลการดําเนินงานดาน
การวิจัย  ผานกิจกรรมการจัดการความรูดานวิชาการและการวิจัย (KM วิจัย) ดังท่ีไดกลาวไวแลวในหมวด 3 ลูกคา 
และหมวด 4-4.2 การจัดการความรู 

 
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตามท่ีสถาบันฯ ไดมีพันธกิจหลัก คือ 1) ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะวิทยาการผาน  
คลัสเตอรวิจัยโดยเนนพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกลยุทธคือ พัฒนาการเปนสถาบันวิจัย
เฉพาะทาง โดยมุงใหเกิดงานวิจัยจากภายในองคกร และ 2) พัฒนา สนับสนุนการนําองคความรูไปรับใชสังคม มี    
กลยุทธคือ บูรณาการบริการวิชาการและองคความรูสูชุมชนอยางมีสวนรวม  ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุพันธกิจดังกลาว 
สถาบันฯ ไดออกแบบระบบและกลไก การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตารางท่ี 4.2-1 
สําหรับชวยในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมอบหมายให งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและการวิจัย (KM งานวิจัย) เพ่ือใหนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ
คลายกันหรือมีความเชี่ยวชาญตางกัน แตมีความประสงคท่ีจะทําวิจัยหัวขอเดียวกัน จัดต้ังคลัสเตอรวิจัยนํารองของ
สถาบันฯ โดยพิจารณาจากยุทธศาสตรของชาติและกรอบการวิจัยของแหลงทุนตางๆ จนเกิดเปนคลัสเตอรวิจัยนํารอง
ของสถาบันฯ จํานวน 4 คลัสเตอร และ 1 โครงการจัดตั้ง คือ 
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1. คลัสเตอรการปรับปรุงพันธุขาวและพืชเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน 
2. คลัสเตอรสาหราย 
3. คลัสเตอรสิ่งทอ 
4. คลัสเตอรเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป 
5. โครงการจัดตั้งคลัสเตอรสมุนไพร 
เพ่ือใหมีการดําเนินงานของคลัสเตอรอยางเปนรูปธรรม สถาบันฯ จึงไดแตงตั้งผูประสานงานคลัสเตอร 

(ประกาศสถาบันฯ เรื่องการจัดกลุมคลัสเตอรวิจัย) ทําหนาท่ีประสานงาน จัดประชุมกลุมยอยภายในคลัสเตอรเพ่ือให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย สรางขอเสนอโครงการแบบบูรณาการและสหวิทยาการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณสนบัสนุนจากแหลงทุนภายนอก โดยมีเปาหมายของกิจกรรม 2 ขอคือ 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหไดมาซ่ึงประเด็นหรืองานวิจัยแบบบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ ท่ี
มีความเขมแข็งและสามารถพัฒนาเปนขอเสนอโครงการตามกลุมคลัสเตอรวิจัย 

2. มีการจัดการความรูของนักวิจัย โดยจัดทําในรูปแบบบทความวิจัยท่ีเขาใจไดงายและสามารถเขาถึง
ชุมชนตาง ๆ ได เผยแพรทางเว็บไซตสถาบันฯ (www.stri.cmu.ac.th) และระบบโซเชียลตางๆ เชน Facebook, 
Google Plus, Twitter โดยผานคณะกรรมการจัดการความรูดานวิจัย 

ตารางท่ี 4.2-1 ระบบและกลไกการจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้ันตอน กระบวนการ ผูเกี่ยวของสําคัญ/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

- พิจารณาวิสัยทัศนและพันธกิจของ
สถาบันฯ 

งานบริหารงานวจิัย 
บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

สิงหาคม 

- วางแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานวิชาการและการวิจัย (KM 
งานวิจัย) 

- วางแผนในการจัดทําฐานขอมูลและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

การดําเนินการ 
(Do : D) 
 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิชาการและการวิจัยตามแผนท่ีกําหนด 

นักวิจัย/งานบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศ-
สัมพันธ 
 

ดําเนินการตลอดท้ังป 

- ประชุมภายในคลัสเตอรเพ่ือระดม
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองคความรู
ดานการวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการ
จัดทําขอเสนอโครงการแบบบูรณาการ 

- จัดทําและสงขอเสนอโครงการแบบ
บูรณาการ  

- จัดทําบทความวิจัย จากองคความรู
ของนักวิจัย แลวถายทอด/เผยแพรบน
เว็บไซตของสถาบันฯ 

- จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

-  

งานบริหารงานวิจัยฯ  
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ข้ันตอน กระบวนการ ผูเกี่ยวของสําคัญ/
ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 
 

- ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ของคลัสเตอรวิจัยผานการประชุม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ
และการวิจัย (KM งานวิจัย)            

รองผูอํานวยการฝาย
วิจยั/นักวิจัย/งาน
บริหารงานวิจัยฯ 

ดําเนินการตลอดท้ังป 

- การสังเคราะห ใหขอเสนอแนะ 
บทความท่ัวไป และบทความทาง
วิชาการ สามารถนําไปเผยแพรบน
เว็บไซตของสถาบันฯ เพ่ือใหบุคลากร
ท่ัวไปเขาใจไดงาย และถูกตองตาม
หลักสากล 

คณะกรรมการ
จัดการความรูดาน
การวิจัย 

- ทดสอบระบบ ติดตามผล และประเมิน
คุณภาพและผลการทํางานของระบบ
สารสนเทศและระบบขอมูล 

คณะทํางานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานขอมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

- ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมและ
รับทราบปญหาอุปสรรค และให
ขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการติดตาม 
ผลการดําเนิน งาน
ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาํป 

รอบ 6 เดือน  
รอบ 9 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

(Act : A) 
การปรับปรุง 

- ปรับปรุงขอเสนอโครงการตาม
ขอเสนอแนะของแหลงทุน 

นักวิจัย ดําเนินการตลอดท้ังป 

- ปรับปรุงบทความวิจยัตาม
ขอเสนอแนะของคณะทํางานจัดการ
ความรู 

นักวิจัย 

- ปรับปรุงระบบสารสนเทศและ
ฐานขอมูลใหดีข้ึน และวางแผนการ
ดําเนินงานในปตอไป 

งานบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

- ปรับปรุงกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู
ดานวิชาการและการวิจัย (KM 
งานวิจัย) ในปตอไป 

                ผลการดําเนินงานของกิจกรรม KM งานวิจัยดังกลาว พบวา สามารถบรรลุเปาหมายขอท่ี 1 โดยได
ประเด็นวิจัยแบบบูรณาการท่ีมีความเขมแข็ง และสามารถพัฒนาเปนขอเสนอโครงการทุกกลุมคลัสเตอรวิจัย เพ่ือ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 6 ขอเสนอโครงการ รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้น 18,994,090 
บาท สวนเปาหมายขอท่ี 2 มีการจัดการความรูของนักวิจัย ในรูปแบบบทความวิจัยท่ีเขาใจไดงาย ไดกําหนดเปาหมาย
ผลลัพธไว 40 บทความ แตไมสามารถบรรลุเปาหมายได เนื่องจากงานวิจัยของนักวิจัยบางทาน ยังเปนแบบ Basic 
Research  การจะนําผลงานวิจัยมาตอยอดเปนบทความแบบเขาใจงาย อาจจะทําไดยาก แตในป 2560 สามารถทํา
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ไดถึง 25 บทความ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกับป 2559 ซ่ึงมีเพียง 9 บทความ ท้ังนี้ ตัวอยางบทความท่ีเผยแพรบน
เว็บไซตไดแสดงในรูปท่ี 4.2-1 

      เพ่ือใหมีการรับฟงสองทาง สถาบันฯ จึงไดเพ่ิมชองทางการสื่อสารกับผูเขาชมบทความวิจัยผานเว็บไซต
สถาบันฯ ในหัวขอสวนรวมแสดงความคิดเห็น (Facebook Comment) ดานลางของบทความวิจัย ซ่ึงนอกจาก
สามารถรับฟงความคิดเห็นจากผูเขาชมบทความแลว  นักวิจัยผูเขียนบทความยังสามารถใหขอแนะนําและตอบคําถาม
ตาง ๆ ได  นอกจากนี้ ยังมีการเพ่ิม QR – Code เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงขอมูลผานมือถืออีกดวย  
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      ไหมไฟโบรอิน (silk fibroin) มีหลายคนคงอาจจะไมรูจักเพราะวาเม่ือฟงจากชื่อแลวอาจคิดวาเปนชุดผา

ไหมหรืออะไรท่ีเก่ียวของกับหนอนไหม ก็ขอบอกเลยวาไหมไฟโบรอินนั้นก็คือสวนหนึ่งในเสนไหมท่ีเรานิยมนําไปถักทอ
เปนเสื้อผาท่ีมีสีเงางามนั้นเอง ไหมไฟโบรอินสามารถนําไปใชงานไดหลายอยางโดยเฉพาะดานการแพทย คราวนี้หลาย
คนอาจจะพอนึกออกอยางนั้นเรามาฟงเรื่องของไหมกันดีกวา 

      เสนไหมไดถูกนํามาใชงานมานานแลวโดยเริ่มแรกแพทยใชในการผาตัดโดยนําเสนไหม (non-
absorbable sutures) มาใชสําหรับเย็บแผลใหผูปวย [1] เสนไหมเปนโปรตีนท่ีพนออกมาจากหนอนไหมเพ่ือทํา
หอหุมตัวเองใหปลอดภัยจากศัตรู ซ่ึงเสนไหมประกอบไปดวยโปรตีนสองชนิด ไดแก เซริซิน (sericin) และ ไฟโบรอิน 
(fibroin) [2] โดยไฟโบรอินจะอยูเปนเสนคูยาวตอเนื่องตรงแกนกลางแลวถูกเคลือบไวดวยเซริซิน ดังแสดงในรูป      
ไฟโบรอินเปนพอลิเปบไทดสายตรงท่ีประกอบดวยกรดอะมิโน จํานวน 17 ตัว ไดแก อะลานิน (Ala) ไกลซีน (Gly)   
เซรีน (Ser) และไทโรซีน (Thy) เปนตน 

 

 

รูปท่ี 4.2-1 ตัวอยางบทความวิจัย บนเว็บไซตสถาบันฯ และการรวมแสดงความคิดเห็น 
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      สถาบันฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
ขอมูล มีภาระหนาท่ีบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลของสถาบันฯ และมีหนวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ เชน การดูแลระบบเครือขาย ดูแลฮารดแวร ดูแลซอฟตแวร พัฒนา
โปรแกรมประยุกต เปนตน ไดมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานฮารดแวรและซอฟตแวรอยางสมํ่าเสมอ จึงทํา
ใหม่ันใจไดวา ฮารดแวรและซอฟตแวรของสถาบันฯ มีความเชื่อถือได ปลอดภัยและงายตอการใชงานเพ่ือคุณภาพของ
ขอมูลสารสนเทศ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2-2 คุณภาพของขอมูลสารสนเทศ 

วิธีการทําใหเช่ือถือได วิธีการทําใหปลอดภัย วิธีการทําใหใชงานงาย 
ฮารดแวร 
- สถาบันฯ มีการเปลี่ยนรุนให
ทันสมัย เหมาะสมกับการใช
งาน 
- มีฮารดแวรสํารองสําหรับการ
ใชงาน 

- มีการตรวจเช็คเครื่องและระบบ
เครือขาย(ทุกวัน) 
- มีรหัสผานกอนเขาใชงานเครื่อง 
- มีระบบสํารองไฟ 
- มีพนักงานประจํา ท่ีดูแล
บํารุงรักษาฮารดแวรใหสามารถใช
งานไดตลอดเวลา 

- อบรมชี้แนะเทคนิคการใชงานท้ังใน
เรื่องฮารดแวรและระบบเครือขาย (เม่ือ
มีการเปลี่ยนแปลง) 
- มีระบบเครือขายภายในท้ังมีสายและไร
สาย 
- แนะนําการแกปญหาเก่ียวกับฮารดแวร 
ไวท่ี km ซอมคอม บนเว็บไซตสถาบันฯ 
(stri.cmu.ac.th/all_km_it.php) 

ซอฟตแวร 
- ปรับปรุงซอฟตแวรใหทันสมัย 
มีลิขสิทธิ์ถูกตอง และเหมาะสม
กับการใชงาน 
 

- ติดตั้งระบบปฏิบัติ Windows 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
- มีรหัสผานแตละบุคคล 
- มีการใชงานซอฟตแวร Antivirus 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
- มีการตั้งคา Scan Virus อัตโนมัติ 
(ทุกสัปดาห 
- ใชโปรแกรม Microsoft Office 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
- มีการสํารองขอมูล 

- อบรมวิธีการใชงานซอฟตแวรและ
โปรแกรมประยุกตตางๆ 
- มีพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของสถาบันฯ และมี
การออกแบบใหงายและสะดวกตอการ
ใชงาน 
- แนะนําการแกปญหาเก่ียวกับ
ซอฟตแวร ไวท่ี km ซอมคอม บน
เว็บไซตสถาบันฯ 
(stri.cmu.ac.th/all_km_it.php) 

        สถาบันฯ มีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ นํามาเขากระบวนการวิเคราะห สังเคราะห รวบรวม
เรียบเรียงจนกลายเปนสารสนเทศ เพ่ือความพรอมสําหรับการนําไปใชงานในดานตาง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.2-3 

ตาราง 4.2-3 ความพรอมใชงานของขอมูลสารสนเทศ 

ฐานขอมูล เนื้อหา ความปลอดภัย ผูมีสวนได/  สวนเสีย 

โครงการวิจัย พัฒนาโปรแกรมบรหิารงานวิจัย 
(STRI-RPM) เพ่ือจัดการขอมูล
สารสนเทศเก่ียวกับโครงการวิจัย
ของสถาบันฯ 
- รายละเอียดขอมูลท่ัวไปของแต

ละโครงการวิจัย 

กําหนดสิทธิ์การเขาใชงาน 
- หนวยบริหารงานวิจัยฯ 

ทําหนาท่ีจัดการขอมูล
ท่ัวไปของโครงการวิจัย 

- หนวยการเงินและบัญชี 
ทําหนาท่ีอัพเดทขอมูล

- ผูบริหาร 
- บุคลากรสถาบันฯ  
- แหลงทุน 
- ผูเขาชมเว็บไซต 
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ฐานขอมูล เนื้อหา ความปลอดภัย ผูมีสวนได/  สวนเสีย 

- ขอมูลสถานภาพทางการเงิน 
- รายงานสรุปผลทางการเงิน 

ทางการเงิน 
- ผูบริหาร ทราบผลสรุป

ขอมูลโครงการท่ีเปน
ปจจุบัน 

- ผูเขาชมเว็บไซต 
สามารถเขาถึงขอมูล
โครงการวิจัยสวนท่ีเปน
ขอมูลสาธารณะเทานั้น 

บทความวิจัย พัฒนาเว็บไซตสถาบันฯ เพ่ือเปน
ศูนยรวมบทความวิจัยท่ีเขียนโดย
นักวิจัยสถาบันฯ และผานการ
สังเคราะหจากคณะกรรมการ
จัดการความรูดานวิจัย  จนนําองค
ความรูไปรับใชสังคม 

ขอมูลเผยแพรเปน
สาธารณะ 

- บุคลากรสถาบันฯ 
- นักวิจัย 
- ชุมชน 
- ผูเขาชมเว็บไซต 

คลัสเตอรวิจัย พัฒนาเว็บไซตสถาบันฯ ใหสามารถ
นําเสนอขอมูลคลัสเตอรวิจัยของ
สถาบันฯ และมีการเชื่อม
ความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ เชน โครงการวิจัย, 
นักวิจัย ในคลัสเตอร มาแสดงผลจน
เกิดชุดขอมูลขนาดใหญ 

ขอมูลเผยแพรเปน
สาธารณะ 

- บุคลากรสถาบันฯ 
- ผูเขาชมเว็บไซต 

 

นักวิจัย พัฒนาเว็บไซตสถาบันฯ ใหสามารถ
แสดง ขอมูลแนะนํานักวิจัยของ
สถาบันฯ และมีการเชื่อมขอมูล
โครงการและผลงานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

กําหนดสิทธิ์การเขาใชงาน 
- ผูเขาชมเว็บไซต 

สามารถเขาถึงขอมูล
นักวิจัยสวนท่ีเปนขอมูล
สาธารณะเทานั้น 

- บุคลากรสถาบันฯ 
- นักวิจัย 
- ผูเขาชมเว็บไซต 

STRI – e doc บริหารจัดการแจงเวียน
ประชาสัมพันธเอกสารตาง ๆ ของ
สถาบันฯ ผานระบบ Online 

กําหนดสิทธิ์การเขาใชงาน
เฉพาะบุคลากรสถาบันฯ 

- บุคลากรสถาบันฯ 

KM ซอมคอม รวบรวมขอมูล ปญหา แนวทาง
แกปญหา และเทคนิคตาง ๆ ท่ีได
จากประสบการณจริง มารวบรวม
ไวในระบบ KM ซอมคอม บน
เว็บไซตสถาบันฯ เพ่ือในอนาคตจะ
ไดแกไขปญหาท่ีเคยประสบไดงาย
ข้ึน ตลอดจนเปนการแบงปนความรู
ใหผูอ่ืนสามารถใชเปนแนวทางใน
การแกปญหาในลักษณะท่ีคลายกัน 

ขอมูลเผยแพรเปน
สาธารณะ 

- ผูเขาชมเว็บไซต 
- บุคลากรสถาบันฯ 
- หนวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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     สถาบันฯ ไดมีการสํารองขอมูลสารสนเทศสวนกลางท่ีอยูบนเครื่องแมขาย (Server) ดังแสดงใน         
รูปท่ี 4.2-2 เชน ขอมูลเว็บไซต ขอมูลโปรแกรมประยุกต และฐานขอมูลท้ังหมด เพ่ือปองกันความเสี่ยงในการสูญหาย
ของขอมูล ดังนี้ 

1. มีการสํารองขอมูลไวท่ี External Hard Disk ทุก ๆ สัปดาห (Full Backup) 
2. มีการสํารองขอมูลเพ่ิมเติมไวบนระบบ Cloud Backup โดยแบงการสํารอง เปน 3 ชุด 

• ชุดท่ี 1 backup ทุกวัน เวลา 5.00 น. เปนการสํารองขอมูลเฉพาะฐานขอมูล (Data Base) 

• ชุดท่ี 2 backup รายสัปดาหเปน full backup ขอมูลทุกอยาง 

• ชุดท่ี 3 backup รายเดือนเปน full backup ขอมูลทุกอยางเชนกัน เพ่ือปองกันความเสี่ยงขอมูล สูญหาย
ท้ังหมด 

 

 

 

รูปท่ี 4.2-2 การสํารองขอมูลสารสนเทศของสถาบันฯ 

 

 
 



 
 

หมวด 3  
ลูกคา 

  
3.1 เสียงของลูกคา  

หนึ่งในพันธกิจของสถาบันฯ คือ การดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผาน  

คลัสเตอรวิจัย โดยเนนพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกําหนดสมรรถนะหลักเปนกลุม       

คลัสเตอรวิจัย ซ่ึงสามารถจัดประเภทความเชี่ยวชาญท่ีมุงเนนไดคือ การปรับปรุงพันธุขาวและพืชเศรษฐกิจดวย

เทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน สาหราย สิ่งทอ เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป และสมุนไพร ซ่ึงใน   

แตละคลัสเตอรสรางเครือขายความรวมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนไปตามแผนท่ีนําทาง (Road Map)  

ท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้ ในการดําเนินการยังใหความสําคัญตอความตองการและความคาดหวังของลูกคา โดยสถาบันฯ ได

ออกแบบระบบการรับฟงเสียงของลูกคาและสรางความผูกพัน ตามรูปท่ี 3.1-1 ซ่ึงไดมีโครงการวิจัยท่ีเปนลักษณะ   

บูรณาการและสหวิทยาการ ดําเนินงานวิจัยตามความตองการและตอบโจทยของพ้ืนท่ี นักวิจัยมีแนวทางและสามารถ

เขาถึงภาคการผลิต ชุมชนและแหลงทุน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยแบบบูรณาการในระดับชาติและสากล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1-1 ระบบการรับฟงเสียงลูกคาและการสรางความผูกพันของลูกคา 

1. กําหนดและจดักลุมลูกคาเปาหมายท่ีสอดคลองตามวิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบันฯ 
2. กําหนดความตองการและความคาดหวังของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสยี  
3. กําหนดแผนกิจกรรมเชิงรุกในการรับฟงเสยีงและความผูกพันของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสยี 
4. กําหนดใหงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ และศูนยวิจยัและถายทอดเทคโนโลยี   

เปนผูรับผิดชอบหลัก 
5. แตงตั้งรองผูอํานวยการฝายวิจยั กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา 
6. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และคํารับรองการปฏิบัติงาน

ประจําป 
7. กําหนดใหคณะกรรมการบริหารประจาํสถาบันฯ ติดตาม ประเมนิผล 

1. จัดกิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 
    ท่ีมุงใหเกิดเครือขายความรวมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับฟงเสียงลูกคา เพ่ือใหได

ขอเสนอโครงการตรงตามความตองการ 
2. สนับสนุนการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยและดําเนินงานวิจัยตามความตองการ เพ่ือตอบโจทยของลูกคา

และผูมีสวนไดสวนเสยี 
3. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัยอยางเปนระบบ 
 
 

 

1. รายงานผลตัวช้ีวัดในท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามตามแผนกลยทุธการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการ และคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป ทุกไตรมาส 

2. รายงานผลการดําเนินการคณะกรรมการจัดการองคความรู (KM งานวิจัย) ทุก 2 เดือน 
3. รายงานจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณตอคณะกรรมการบรหิารประจําสถาบันฯ ทุกเดือน 

1. ปรับปรุงกิจกรรมและระบบการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งข้ึน ตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารประจําสถาบันฯ  

2. จัดทําแผนกิจกรรมใหม หากกิจกรรมเดิมไมบรรลุวัตถุประสงค 
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       สถาบันฯ ไดกําหนดลูกคาคือ แหลงทุน โดยจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) ภาครัฐ เชน เครือขาย

องคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 2) รัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟา

ฝายผลิต สํานักนโยบายและแผนพลังงาน องคการบริหารกาซเรือนกระจก และ 3) ภาคเอกชน เชน บริษัท          

บริษัท รอยัล บลอสซ่ัม คอนซันแตนท จํากัด บริษัท เกษตรดอยหลวง จํากัด และ ชุมชน เชน เกษตรกรชุมชนอําเภอ

พราว จ.เชียงใหม เปนผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดกําหนดวิธีการรับฟงเสียงลูกคาและการไดมาซ่ึงสารสนเทศเก่ียวกับ

ความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพัน ดังตารางท่ี 3.1-1 และกําหนดใหงาน

บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ทําหนาท่ีรองรับบริหารจัดการงานวิจัยและบริการลูกคาอยางเปน

ระบบ เริ่มตั้งแตการจัดทําแผนกิจกรรมเชิงกลยุทธ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีสอดคลองตามวิสัยทัศนและพันธกิจของ

สถาบันฯ   

ตารางท่ี 3.1-1 ระบบและกลไกการรับฟงเสียงลูกคา (แหลงทุน) และผูมีสวนไดสวนเสีย (ชุมชน) 

 
 

ชองทางการรับฟงเสียง 
 

สารสนเทศ/
เปาหมาย
ของการรับ
ฟงเสียง  

ระยะ 
เวลา 

ผูรับผิดชอบ/
รายงานผล/
ติดตามและ
ปอนกลับ 

เปาหมายของการ
ตอบสนองตอเสียง

ของลูกคา 

 
 

ผลการดําเนินงาน 

1. กําหนดใหงานบริหาร
งานวิจัยฯ นักวิจัย เขา
รวมประชุมรับฟงการ
ประกาศกรอบการวิจัย 
เพ่ือการจัดสรรทุนวิจัย 
ประจาํป ของ
เครือขายองคกร
บริหารงานวิจัย
แหงชาติ  

  
 

ความ
ตองการและ
ความ
คาดหวังของ
ลูกคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ท้ังป 
 
 
 
 
 
 
 

-คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สถาบันฯ  
-รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัย 
-ศูนยวิจัยและ
ถายทอด
เทคโนโลย-ี 
-งานบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัยบรรลุ
วัตถุประสงคของ
การใหทุนโดย
กําหนดตัวชี้วัด
ประกอบดวย 
1. จํานวน

โครงการวิจัยท่ี
ไดรับทุนอุดหนุน
การทําวิจัย 

2. งบประมาณวิจัย
จากแหลงทุน
ภายนอก 

3. จํานวน
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม หรือ
งานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพ เผยแพร 
หรือนําไปใช
ประโยชนใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

4. จํานวนบทความ
ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน
Refereed 

1. รายงานในหมวด 
7 ผลลัพธ ดาน
การมุงเนนลูกคา  
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ชองทางการรับฟงเสียง 
 

สารสนเทศ/
เปาหมาย
ของการรับ
ฟงเสียง  

ระยะ 
เวลา 

ผูรับผิดชอบ/
รายงานผล/
ติดตามและ
ปอนกลับ 

เปาหมายของการ
ตอบสนองตอเสียง

ของลูกคา 

 
 

ผลการดําเนินงาน 

  Journal หรือ ใน
ฐานขอมูล
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ 

 2.เสวนารวมกับแหลงทุน 
โดยกําหนดกิจกรรม 
Forum บูรณาการ
งานวิจัยกับหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอก 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Forum กับ ผูแทน

โรงไฟฟาแมเมาะ        
จ.ลําปาง และคณะ  

 
 
 
 
 
  
2.2 Forum กับ อุทยาน

วิทยาศาสตร และ
2.2.1 บริษัทรอยัล 
บลอสซ่ัม คอนซัล
แตนท จํากัด  

    2.2.2 บริษัทเกษตร
ดอยหลวง จํากัด   

 

เพ่ือรับทราบ
ปญหาและ
ความ
ตองการของ
แหลงทุน
และชุมชน
ในพ้ืนท่ี 

ตลอด
ท้ังป 
 

-รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัย 
-งานบริหาร
งานวิจัยฯ  
-นักวิจัยสังกัด
สถาบันฯ 
โดยผานชอง
ทางการจัด
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

สามารถถายทอด
องคความรูใหแก
กลุมเปาหมาย
ดําเนินการวิจัย
รวมกับภาค
รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชน เพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัย ท่ี
สามารถนําไปใช
ประโยชนในการ
พัฒนาประเทศ โดย
กําหนดเปาหมาย 
เพ่ือตอบสนองตอ
เสียงของลูกคา 
แยกตาม Forum 
ไดดังนี้ 
-เกิดโครงการวิจัย
เก่ียวกับพืชโตเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
- เครื่องค่ัวกาแฟ
แบบอัตโนมัติท่ี
สามารถปรับ 
Profile ตาม
ลักษณะของกาแฟ
ได 
-ปรับปรุง
กระบวนการหมัก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ไดรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยโครงการ
เรื่อง การศึกษา
ศักยภาพการผลิต
เชื้อเพลิงใน อ.แม
เมาะ สําหรับ
โรงไฟฟา ชีวมวล 
จากการไฟฟาฝาย
ผลิต 
-โครงการพัฒนา
ระบบค่ัวกาแฟ
อัจฉริยะ  
 
 
 
- โครงการการ
ปรับปรุง
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ชองทางการรับฟงเสียง 
 

สารสนเทศ/
เปาหมาย
ของการรับ
ฟงเสียง  

ระยะ 
เวลา 

ผูรับผิดชอบ/
รายงานผล/
ติดตามและ
ปอนกลับ 

เปาหมายของการ
ตอบสนองตอเสียง

ของลูกคา 

 
 

ผลการดําเนินงาน 

 
 
 

  
 
 
  
 
 
2.3  Forum กับองคการ

บริหารสวนตําบล
ดอนแกว อ.แมริม จ.
เชียงใหม 

กาแฟใหมี
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ชุมชนอยากได
องคความรูเก่ียวกับ
การเลี้ยงปูนา เพ่ือ 
สรางอาชีพใหม 
เพ่ิมรายได 
 

กระบวนการแปร
รูปเมล็ดกาแฟ
ข้ันตนเพ่ือผลิต
เมล็ดกาแฟคุณภาพ
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
ผลิตผลพลอยได
จากกระบวนการ
แปรรูปกาแฟ 
-กําหนดจัด
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การเลี้ยงปูนาและ
การใชประโยชน 
 

 3. การติดตามการ
ประชาสัมพันธบน
เว็บไซต/หนังสือแจง
เวียน รวมถึงการเปด
ชองใหแหลงทุน e-
mail ตรงมายังงาน
บริหารงานวิจัยฯ 

ความ
ตองการและ
ความ
คาดหวังของ
ลูกคา 
 

ตลอด
ท้ังป 
 

-งานบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
 

ดําเนินการ
ประชาสัมพันธไป
ยังคณาจารยใน
หนวยวิจัย
เครือขายและ
นักวิจัยในสังกัด 
เพ่ือเขียนขอเสนอ
โครงการ 
 

รายงานในหมวด 7 
ผลลัพธ ดานการ
มุงเนนลูกคา 

4.การติดตามผลการ
สนับสนุนของแหลงทุน
อยางตอเนื่อง 

 

ความพึง
พอใจ/ความ
ไมพึงพอใจ
ของลูกคา 

ตลอด
ท้ังป 
 

-งานบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
 

ไดแนวทางหรือ
แนวปฏิบัติท่ีดีของ
การจัดทําขอเสนอ
โครงการ และการ
ดําเนินงานวิจัยท่ี
สามารถไดรับการ
สนับสนุนทุนอยาง
ตอเนื่อง 

ไดรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจาก   
แหลงทุนอยาง
ตอเนื่อง เชน สวก. 

      

 

 



32 
 
              ในปท่ีผานมาจากการรับฟงเสียงของลูกคาในชองทางตาง ๆ สามารถสรุปความตองการ ความคาดหวัง

ของลูกคาได 5 ประเด็น คือ  

1. ผลงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการใหทุน 

2. ถายทอดองคความรูใหแกกลุมเปาหมาย 

3. ดําเนินการวิจัยรวมกับภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน  

4. ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 

5. ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของลูกคา 

       ท้ังนี้ สถาบันฯ ไดอาศัยสารสนเทศจากการรับฟงเสียงของลูกคาในการออกแบบและวางแผนดําเนินการ

มีการติดตามผลการดําเนินการของแตละคลัสเตอรโดยรองผูอํานวยการฝายวิจัย ผานกิจกรรมการจัดการองคความรู

งานวิจัย (KM วิจัย) และมีการติดตามผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไข ในภาพรวมของงานวิจัย

ของสถาบันฯ โดยคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ  

 

3.2 ความผูกพันของลูกคา  
ตามรูปท่ี 3.1-1 สถาบันฯ กําหนดแผนการทํางาน กลไกและการสนับสนุนกลุมวิจัย เพ่ือสงเสริมการ

ทํางานแบบเปนทีมในการรองรับกรอบการวิจัยมุงเปาของแหลงทุน โดยดําเนินการวิจัยแบบบูรณาการและสอดคลอง
กับ วิสัยทัศน พันธกิจ จุดประสงค สมรรถะหลัก ซ่ึงสถาบันฯ ไดกําหนดลูกคาคือ แหลงทุน โดยจําแนกออกเปน 3 
กลุม คือ 1) ภาครัฐ 2) รัฐวิสาหกิจ และ 3) ภาคเอกชน และกําหนดชุมชน เปนผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดใหงาน
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ และศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี มีภาระงานท่ีรองรับการ
บริหารจัดการและบริการโครงการวิจัยตาง ๆ การสื่อสาร ตลอดจนการสรางความสัมพันธกับกลุมลูกคาและผูมีสวนได
สวนเสีย ดังนี้  

กลุมแหลงทุนภาครัฐ  ปจจุบันประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกตางมุงเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ และนําคา
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) มาใชเปนดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโต โดยการ
ตั้งเปาพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหคา GDP เพ่ิมข้ึน ในสวนของประเทศไทยนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดเริ่มจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว (Green GDP)  ภาคอุตสาหกรรม โดยมอบหมายให
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินโครงการคาใชจายในการจัดทําตัวชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว 
(Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม โดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใหทุนอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ 
2557 จนถึงปจจุบัน โครงการนี้จะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

กลุมแหลงทุนภาครัฐวิสาหกิจ  ภายใตแผนเชิงรุกเพ่ือพัฒนาแผนงานวิจัยรวมกับภาครัฐวิสาหกิจ โดย
สถาบันฯ  ดําเนินกิจกรรมรวมกับโรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลําปาง ไดพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือทําวิจัยรวมกันใน
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชเชื้อเพลิงใน อ.แมเมาะ จ.ลําปาง โดยมี รองผูอํานวยการฝายวิจัย 
เปนผูกํากับดูแล และใหคําปรึกษา  โดยไดรับการสนับสนุนทุนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนระยะเวลา 
2 ป 6 เดือน  

กลุมแหลงทุนภาคเอกชน  ภายใตแผนเชิงรุก สถาบันฯ กําหนดกิจกรรม กิจกรรม Forum บูรณาการ
งานวิจัยกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก   เพ่ือพัฒนาแผนงานวิจัยรวมกับผูประกอบการ โดย 
ดําเนินกิจกรรมรวมกับอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และบริษัทเกษตรดอยหลวง จํากัด  ผูประกอบการ
ปลูกและแปรรูปเมล็ดกาแฟ ผูประกอบการประสบปญหาในกระบวนการผลิตอยู 2 สวน คือ 1) ความไมสมํ่าเสมอของ 
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คุณภาพเมล็ดกาแฟดิบ (Green coffee bean) หรือสารกาแฟท่ีผานกระบวนการแปรรูปโดยเฉพาะในข้ันตอนการ
หมักเมล็ดกาแฟใชเวลานานและมีเชื้อจุลินทรีย เจริญเติบโต และ 2) ผลิตผลพลอยได (By products) จาก
กระบวนการผลิตมีเปนจํานวนมากโดยเฉพาะเศษเปลือกและเนื้อผลกาแฟสุกเหลือท้ิงหลังจากแยกเมล็ดกาแฟ ซ่ึง
ขอมูลการผลิตเบื้องตนจากผูประกอบการ พบวา ผลกาแฟสุก 1,000 กิโลกรัม จะไดเมล็ดกาแฟประมาณ 250 
กิโลกรัม และเศษเปลือก-เนื้อผลกาแฟประมาณ 750 กิโลกรัม โดยโจทยท่ีทางผูประกอบการตองการใหทางนักวิจัย
เขามาแกปญหา คือ ทําอยางไรใหเมล็ดกาแฟดิบท่ีผลิตไดมีคุณภาพสมํ่าเสมอและสามารถนาเปลือกและเนื้อผลกาแฟ
สุกมาใชประโยชน ซ่ึงจะชวยลดปริมาณของเสียและเพ่ิมรายไดใหกับทางผูประกอบการ งานบริหารงานวิจัยฯ จึงทํา
การประสานงานไปยังนักวิจัยของสถาบันฯ โดยมีนายสุวิทย วงศศิลาและ ดร.เรวัตร พงษพิสุทธินันท ดําเนินการเขียน
ขอเสนอโครงการการปรับปรุงกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟข้ันตนเพ่ือผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากผลิตผลพลอยไดจากกระบวนการแปรรูปกาแฟ โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการแปรรูป
เมล็ดกาแฟข้ันตนเพ่ือผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพ 2) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากผลิตผลพลอยไดจากกระบวนการแปรรูป
เมล็ดกาแฟ และ 3) เพ่ือเปนการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์มาควบคุมกระบวนการแปรรูปเมล็ด
กาแฟข้ันตน ใหแกบุคลากรของบริษัท และไดรับทุนสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

กลุมชุมชน  สถาบันฯ โดยศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีผลิตผลงานวิจัยและนํา
ผลงานวิจัยใหบริการทางวิชาการ นําองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปถายทอดใหกับเกษตรกรชุมชน
อําเภอพราว จ.เชียงใหม  เพ่ือสรางรายไดเสริมและเกิดอาชีพใหม ตลอดจนการนําไปใชในการพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยใหชุมชนมีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  นอกจากนี้ 
ไดสรางความเชื่อมโยงในลักษณะของการจัดกลุมเรียนรูและสรางภาคีเครือขายกับชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองพราวโดยวิถีชุมชน (พราวโมเดล) 
เชน การฝกอบรมเรื่อง การสงเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรบางชนิดท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ และ เรื่องการเพ่ิม
ศักยภาพการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา   
             เพ่ือใหบรรลุพันธกิจดานการวิจัย สถาบันฯ จึงแตงตั้งคณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือ

บริหารจัดการทุกฐานขอมูลของสถาบันฯ มีหนาท่ีกํากับดูแล วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการ

วิจัยบนเว็บไซตใหมีความเหมาะสมและดานการเผยแพรขาวสาร แนะนํา ประชาสัมพันธ การใชขอมูลและดูแลระบบ

ฐานขอมูลบนเว็บไซตของสถาบันฯ ใหทันสมัย เปนปจจุบันและยกระดับใหเปนสากล โดยมี รองผูอํานวยการฝายวิจัย 

เปนผูติดตาม และใหคําแนะนําแกไขปรับปรุง  

        

   

   

 

 



 
 

หมวด 2  
กลยุทธ 

 
2.1 การจัดทํากลยุทธ  

      สถาบันฯ มีการวางแผนท้ังแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น โดยแผนระยะยาว ประกอบดวยแผนกลยุทธ 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) สวนแผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติการประจําป 2560 โดยมีระบบและกลไกการจัดทํา
แผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับระบบและกลไกการจัดทําแผนกลยุทธในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังตารางท่ี 2.1-1   

ตารางท่ี 2.1-1  ระบบและกลไกการจัดทําแผนกลยุทธ 

ขั้นตอน กระบวนการหลัก ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ
กระบวนการ 

การวางแผน 
Plan : P 

กําหนดกรอบแนวทางตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (2560-2564) 

3-4 เดือน 
กอนสิ้นสุด
แผนกลยุทธ 
ฉบับเดิม 

และทบทวน
ทุกป 

- 

กรอบดําเนินการตามวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ของ
สถาบันฯ และกรอบการประกันคุณภาพ  

ผูบริหาร 

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานท่ีผานมา 

หนวยนโยบายและแผน 

แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธฯ -ผูบริหาร  
-หนวยบริหารบุคคล 

การ
ดําเนินการ 
Do : D 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม
ภายนอก (SWOT Analysis) 

สิงหาคม 
และ 

ทบทวนทุกป  

-ผูบริหาร 
-บุคลากรท้ังหมด 

จัดทําและถายทอดแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 
2564)  

ทุกป คณะทํางานจัดทําแผนฯ 
และถายทอด 
โดย ผูอํานวยการ จัดทําและถายทอดแผนปฏิบัติการประจําป 

การ
ตรวจสอบ 
Check : C 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน -รายไตรมาส 
-รายป 

คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามแผน 

การปรับปรุง 
Act : A 

นําผลการประเมิน  
1. ดําเนินการตอเนื่องสําหรับแนวทาง/กิจกรรม/
โครงการท่ีบรรลุเปาหมาย 

ตามรอบ
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ 

2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป แผนกลยุทธ ระยะ 
5 ป ใหเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งขึ้น 

ทุกรอบ
ปงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามแผน 

 
ตารางท่ี 2.1-2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือประกอบการจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-
2564) (ไดมาจากการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนฯ และการระดมความคิดเห็นบุคลากรทุกภาคสวนเพ่ือทบทวน) 

สภาพแวดลอมภายใน 
จุดแข็ง (ความไดเปรียบ/โอกาส เชิงกลยุทธ) จุดออน (ความทาทายเชิงกลยุทธ) 

1. มีบุคลากรดานการวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ และ
หลากหลายในแตละสาขา ทําใหมีศักยภาพในการ
ทําวิจัยเชิงสหวิทยาการ   

1. องคกรขาดพ้ืนท่ีการวิจัย 
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สภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (ความไดเปรียบ/โอกาส เชิงกลยุทธ) จุดออน (ความทาทายเชิงกลยุทธ) 
2. มีองคความรูและมีศักยภาพในการสงเสริมกลุม

ผูผลิตสิ่งทอใหทําการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยใชเทคโนโลยีสะอาด 

2.  ครุภัณฑเฉพาะทางมีจํากัด 

3. มีระบบและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ และมี Service mind  รวมท้ังมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานขององคกร 
สามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  งานวิจัยท่ีพัฒนาขึ้นจากบุคลากรในสังกัดมีฐานในการ
พัฒนามาจากทักษะท่ีมีอยูเดิม โดยมีงานวิจัยท่ีมีฐาน
มาจากภาคการผลิตยังมีจํานวนนอย เนื่องจากขาด
ความเชื่อมโยงระหวางความตองการของภาคการผลิต
กับความเชี่ยวชาญของนักวิจัยของสถาบันฯ 

4. เปนองคกรขนาดเล็ก สะดวกแกการบริหารจัดการ 4.  ผลงานวิจัยจากหนวยวิจัยเครือขายผานสถาบันฯ มี
จํานวนนอยลง 

5. มีทีมนักวิจัยในเครือขายท่ีมีศักยภาพสูง สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีโดดเดนเปนท่ียอมรับใน
ระดับประเทศและในระดับสากล 

 

ซ่ึงในการจัดทําแผนกลยุทธ สถาบันฯ ไดใหความสําคัญตอความไดเปรียบ/โอกาส เชิงกลยุทธ และความทาทาย     
เชิงกลยุทธ โดยนํามาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ คือ ความไดเปรียบ/โอกาส เชิงกลยุทธ ลําดับท่ี 1 -4
และความทาทายเชิงกลยุทธลําดับท่ี 3 

ตารางท่ี 2.1-3  ขอมูลและสารสนเทศท่ีนํามาใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ 

ขอมูล ผูรบัผิดชอบ 
(ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะท่ี 12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม - 

- การทบทวนวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ของสถาบันฯ 
- ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก           

(SWOT Analysis) 

-คณะทํางานจัดทําแผนฯ 
-บุคลากรทุกภาคสวน 

สรุปวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ระยะท่ีผานมา 
(แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 - แผนฯ 11 ของสถาบันฯ) 

หนวยนโยบายและแผน 

รายงานผลการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ CMU-EdPEx ปท่ี
ผานมา (ปงบประมาณ 2559) 

หนวยประกันคุณภาพ 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ และ
คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ 

ผูบริหาร 

ขอมูลจากการรับฟงเสียงลูกคา (แหลงทุนและชุมชน) งานบริหารงานวิจัยฯ 

 
      สําหรับการตัดสินใจเรื่องระบบงานนั้น  สถาบันฯ โดยคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ไดตัดสินใจ

เลือกระบบงานหลักท่ีสํา คัญ โดยพิจารณากําหนดจากสมรรถนะหลักตามพันธกิจ ดังท่ีไดแสดงไวโครงรางองคกร 
ตารางท่ี 1 และอธิบายถึงระบบงานไวในหมวด 6 ตารางท่ี 6.1-2  ดังนั้น ระบบงานหลักท่ีสําคัญของสถาบันฯ          
จึงประกอบดวย 1) ระบบงานดานการวิจัย และ 2) ระบบงานดานการบริการวิชาการ 
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        ในการจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2560-2564 สถาบันฯ มีการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ ท่ี
สอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ดังตารางท่ี 2.1-4 

ตารางท่ี 2.1-4  เปาประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันฯ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตรเชิงรุก 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
(เฉพาะท่ีสอดคลองกับพันธกิจหลักของ

สถาบันฯ) 

เปาประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันฯ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1.นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน 
    - เปนผูนําในการสราง จัดการ  

สรางเสริมสมรรถนะ และ   
แบงปนองคความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรมสีเขียวท่ียั่งยืน 

2.นวัตกรรมดานอาหาร และสุขภาพ 
และการดูแลผูสูงอายุ 
    - เปนผูนําในการสรางนวัตกรรม

ดานอาหารและสุขภาพระบบ
การจัดการและการดูแลสังคม
ผูสูงอายุ 

3.ลานนาสรางสรรค 
    - เปนผูนําในการพัฒนาองค

ความรูลานนาและการสราง
นวัตกรรม เพ่ือสรางจิต
วิญญาณประจําถิ่น 

1.มุงเนนความเชี่ยวชาญดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม และสนับสนุนองค
ความรูและเทคโนโลยีสูภาคประชา
สังคมและอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ 
 
2.มุงเนนความเชี่ยวชาญดาน Food 
and Health Innovation for 
Better Life and Aging Society  
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
 
 
3.มุงเนนความเชี่ยวชาญดานความรู
ลานนาและการประยุกตใชในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม   

1.สรางระบบและกลไกการ
สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 
2.สรางระบบสารสนเทศฐานขอมูล
งานวิจัย 
3.ระบบการจัดการความรูดานการ
วิจัย 
4.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ CMU-EdPEx 

ยุทธศาสตรตามพันธกิจ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
(เฉพาะท่ีสอดคลองกับพันธกิจหลักของ

สถาบันฯ) 

เปาประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันฯ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1.วิจัยท่ีเปนเลิศ 
   - ผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชจริง

ในการตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศ 

 
 

1.ดานการวิจัยท่ีเปนเลิศ 
    - สรางผลงานวิจัยท่ีเปนเลิศ มี

การนําไปใชประโยชนจริงและ
ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 

 
1.สรางระบบและกลไกการ
สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 
2.สรางระบบสารสนเทศฐานขอมูล
งานวิจัย 
3.ระบบการจัดการความรูดานการ
วิจัย 
4.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ CMU-EdPEx 
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เปาหมายเชิงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
(เฉพาะท่ีสอดคลองกับพันธกิจหลักของ

สถาบันฯ) 

เปาประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันฯ 

เปาประสงค กลยุทธ 

2.บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนแก
สังคม 
   - ลด-แกไขปญหาสําคัญและ

เสริมพลัง  (Empowerment) 
ของชุมชน ทองถิ่นและสังคม 
โดยใชศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยและเครือขาย 

 

2.ดานการบริการวิชาการท่ีเกิด
ประโยชนแกสังคม 

    - พัฒนาและสนับสนุนการนําองค
ความรูไปรับใชสังคม 

 
 

 
 
1.พัฒนาระบบและกลไกการ
บริการวิชาการ 
2.สรางเครือขายความรวมมือกับ
ภาคสังคม 
3.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ CMU-EdPEx 

3.แสวงหารายไดท่ียั่งยืน 
    - สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง

ยั่งยืน 
 

3.ดานการแสวงหารายไดเพ่ือความ
ยั่งยืน 

     - สรางรายไดเพ่ือลดการพ่ึงพา
จากงบประมาณของรัฐ 

 
 
1.พัฒนาระบบและกลไกการ
แสวงหารายได 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ดานการเงินเพ่ือใหการใชจายเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4.บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
บริหารงานและทรัพยากรรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ  
  - สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

และปรับตัวไดเร็วตอการ
เปลี่ยนแปลง 

4.ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณา-
การ 
   - มุงเนนการบริหารจัดการใหเกิด

การใชทรัพยากรรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของสถาบัน 

 
 
1.ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการเพ่ือการตัดสินใจ 
2.ระบบการบริหารความเสี่ยง 
3.ระบบการจัดการความรูและการ
เพ่ิมพูนทักษะของบุคลากร 
4.ระบบการสรางความผูกพันของ
บุคลากร 
5.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ CMU-EdPEx 

 
2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  

            จากแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2560-2564 ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สถาบันฯ แลว สถาบันฯ มีระบบและกลไกการนํากลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการประจาํป ดังตารางท่ี 2.2-1 

ตารางท่ี 2.2-1  ระบบและกลไกการนํากลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการประจําป 
ขั้นตอน 

 

กระบวนการหลัก 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการ 
การวางแผน
(Plan : P) 

แตงต้ังคณะกรรมการดานแผน สิงหาคม   -ผูบริหาร 
-หนวยบริหารบุคคล 
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ขั้นตอน 
 

กระบวนการหลัก 
 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
กระบวนการ 

จัดทําปฏิทิน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  สิงหาคม  หนวยนโยบายและแผน 

จัดทําแผนโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ท่ีจะ
ดําเนินการ 

สิงหาคม-
กันยายน 

-บุคลากร งาน/หนวย 
-นักวิจัย 

วิเคราะห เลือก/ลําดับความสําคัญโครงการ/กิจกรรม 
และคาดการณงบประมาณ 
 

สิงหาคม-
กันยายน 

-คณะทํางานจัดทําแผน 
-หนวยนโยบายและแผน 
-หนวยการเงินและ

บัญช ี

การ
ดําเนินการ
(Do : D)  

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยกําหนดตัวชี้วัด      
คาเปาหมาย และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด จําแนกตาม
ยุทธศาสตร  

กันยายน-
ตุลาคม 

คณะทํางานจัดทําแผน 

ปรับแผนโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ท่ีจะ
ดําเนินการเพ่ือผลักดันใหตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย 

พฤศจิกายน -บุคลากร งาน/หนวย 
-นักวิจัย 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 

 

พฤศจิกายน -ผูบริหาร 

-หนวยการเงินและ 
บัญช ี

เสนอคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 
ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป ฉบับสมบูรณ 

พฤศจิกายน -คณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ 
-หนวยนโยบายและแผน 

ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําป สูบุคลากรทุกภาคสวน 

โดยดําเนินการผานท่ีประชุมบุคลากร และท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผน 

ธันวาคม -ผูบริหาร 

-หนวยบริหารบุคคล 
-หนวยนโยบายและแผน 

การตรวจสอบ 

(Check : C) 

- ติดตามและประเมินผล  

- รายงานผลตอคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

รายไตรมาส 

รายป 

-ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

-คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตาม
แผน  

การปรับปรุง 
(Act : A) 

-รายงานผลตอคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ 
-นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ ไปจัดทําแนวทาง 
การพัฒนา และปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 

ปละ 1 ครั้ง -ผูบริหาร 

-คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามแผน   

      จากตารางท่ี 2.2 -1 ขั้นตอนการตรวจสอบ ในสวนของการติดตามและประเมินผลนั้น นอกจากการ
ติดตามผลรายไตรมาสแลว ทุกสิ้นปงบประมาณสถาบันฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  
โดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผน กลาวคือ มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการเม่ือสิ้นสุดแผน และนําผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงการจัดทําแผนของปตอไป  ดังเชนปท่ี
ผานมา เม่ือพบวา การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบางกิจกรรมไมสอดรับกับภารกิจหลักของสถาบันฯ หรือยัง
ไมสามารถผลักดันตัวชี้ วัดใหมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น ก็ไดมีการปรับปรุงการเสนอแผนปฏบิัติการ (Action Plan) 
เปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมลักษณะงานประจํา และกิจกรรมเชิงกลยุทธ ทําใหแผนปฏิบัติการมีผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน 
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติการ แสดงตัวชี้วัดท่ีสําคัญ และการกําหนดคาเปาหมาย/คาคาดการณ 
            การกําหนดคาเปาหมาย/คาคาดการณตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ  สถาบันฯ ไดใชกระบวนการมีสวนรวม
ผานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนฯ และใชขอมูลเฉลี่ยของผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป ประกอบการพิจารณา 
โดยในระหวางปมีการปรับปรุงคาเปาหมาย ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปรับปรุงพันธกิจของสถาบันฯ 
ตารางท่ี 2.2-2  สรุปแผนปฏิบัติการ และคาเปาหมาย/คาคาดการณ จํานวน 5 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เชิงรุก 
กลยุทธ  1. สรางระบบและกลไกการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 

 2. สรางระบบสารสนเทศฐานขอมูลงานวิจัย 
 3. ระบบการจัดการความรูดานการวิจัย 
 4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ผูรับผิดชอบ  ระดับ KPI Owner คือ คณะผูบริหาร และ ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
            ระดับ Data Owner คือ กลุมงานในสํานักงานเลขานุการ 

  คาเปาหมาย/คาคาดการณ  
แผนดานบุคลากร 

ป 2560 
 

ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ระยะส้ัน ระยะยาว 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพใน
ฐานขอมูลสากลท้ังดานคุณภาพ
และปริมาณ (ภาพรวมคลัสเตอร)  

ผลงาน 3 3 3 4 4 1.โครงการจัดสรร
งบประมาณ Seed 
Money/Matching 
Fund แกบุคลากรสาย
วิชาการ 
2.โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการและ
การวิจัย (KMวิจัย : 
นักวิจัยในสังกัด) 
3.กิจกรรมใหรางวัล
ผลงานบทความวิจัยแก
นักวิจัยในสังกัด 
4.กิจกรรม Forum บูรณา
การวิจัยกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
5.โครงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุน
บุคลากรเขารวมเสนอ
ผลงาน ฝกอบรม/สัมมนา 
ตามหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ประจําป 

2. จํานวนงบประมาณวิจัยจากแหลง

ทุนภายใน (ภาพรวมคลัสเตอร)   

ลานบาท 2.6 2.8 2.9 3 3.2 

3.จํานวนงบประมาณวิจัยจากแหลง
ทุนภายใน (ภาพรวมคลัสเตอร)   

ลานบาท 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัยท่ีเปนเลิศ 
กลยุทธ  1. สรางระบบและกลไกการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 

 2. สรางระบบสารสนเทศฐานขอมูลงานวิจัย 

 3. ระบบการจัดการความรูดานการวิจัย 

 4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ผูรับผิดชอบ  ระดับ KPI Owner คือ คณะผูบริหาร และ ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
            ระดับ Data Owner คือ กลุมงานในสํานักงานเลขานุการ 

  คาเปาหมาย/คาคาดการณ  
แผนดานบุคลากร 

ป 2560 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 
ระยะส้ัน ระยะยาว 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพใน
ฐานขอมูลสากลท้ังดานคุณภาพและ
ปริมาณ (ภาพรวมสถาบนัฯ)  

ผลงาน 31 36 36 36 38 1.โครงการจัดสรร
งบประมาณ Seed 
Money/Matching 
Fund แกนักวิจัยในสังกัด
2.โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการและ
การวิจัย (KMวิจัย : 
นักวิจัยในสังกัด) 
3.กิจกรรมใหรางวัล
ผลงานบทความวิจัยแก
นักวิจัยในสังกัด 
4.กิจกรรม Forum บูรณา
การวิจัยกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

5.โครงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุน
บุคลากรเขารวมเสนอ
ผลงาน ฝกอบรม/สัมมนา 
ตามหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ประจําป 

2.จํานวนงบประมาณวิจัยจาก
แหลงทุนภายใน (ภาพรวมสถาบัน)   

ลาน
บาท 

6.8 7.2 7.6 8 8.3 

3.จํานวนงบประมาณวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอก (ภาพรวมสถาบันฯ)   

ลาน
บาท 

27.2 30 31 32 33 

4.จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชน/ตอยอดเชิงพาณิชย 
อุตสาหกรรม ชุมชนหรือสังคม 

ผลงาน 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 2 3 3 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนแกสังคม 
กลยุทธ  1. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

 2. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสังคม 

 3. ระบบการจัดการความรูดานการวิจัย 

 4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ผูรับผิดชอบ  ระดับ KPI Owner คือ คณะผูบริหาร และ ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
            ระดับ Data Owner คือ กลุมงานในสํานักงานเลขานุการ 

  คาเปาหมาย/คาคาดการณ  
แผนดานบุคลากร 

ป 2560 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 
ระยะส้ัน ระยะยาว 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.จํานวนโครงการบูรณาการวิจัย
ใหบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน 
ตอชุมชน ทองถิ่น และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครง 
การ 

6 6 6 8 8 1.โครงการจัดสรร
งบประมาณ Seed 
Money/Matching 
Fund แกบุคลากรสาย
วิชาการ 
2.โครงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุน
บุคลากรเขารวมเสนอ
ผลงาน ฝกอบรม/สัมมนา 
ตามหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ประจําป 

 
  



25 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
กลยุทธ  1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือการตัดสินใจ 

 2. ระบบการบริหารความเสี่ยง 

 3. ระบบการจัดการความรูและการเพ่ิมพูนทักษะของบุคลากร 

 4. ระบบการสรางความผูกพันของบุคลากร 

 5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ผูรับผิดชอบ  ระดับ KPI Owner คือ คณะผูบริหาร และ ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
            ระดับ Data Owner คือ กลุมงานในสํานักงานเลขานุการ 

  คาเปาหมาย/คาคาดการณ แผนดานบุคลากร 
ป 2560 ตัวชี้วัด หนวย

นับ 
ระยะส้ัน ระยะยาว 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.รอยละตัวชี้วัดของแผนกลยุทธท่ี
บรรลุเปาหมาย  

รอยละ 80 80 80 80 80 1.โครงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนบุคลากรเขา
รวมเสนอผลงาน 
ฝกอบรม/สัมมนา ตาม
หลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนา
บุคลากรประจําป 
2. โครงการพัฒนา
บุคลากรประจําป : 
ศึกษาดูงาน 
3.การวิเคราะหแผน
อัตรากําลังเพ่ือทดแทน
อัตราเกษียณ 

2.รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป   

รอยละ 80 80 80 80 80 

3.ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมี

ตอสถาบันฯ   

ระดับ 5 5 5 5 5 

4.รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ 

รอยละ 80 80 80 80 80 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการแสวงหารายไดเพ่ือความย่ังยืน 
กลยุทธ  1. พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหารายได 

 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินเพ่ือใหการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูรับผิดชอบ  ระดับ KPI Owner คือ คณะผูบริหาร  
            ระดับ Data Owner คือ กลุมงานในสํานักงานเลขานุการ 

  คาเปาหมาย/คาคาดการณ  
แผนดานบุคลากร 

ป 2560 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

ระยะส้ัน ระยะยาว 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.อัตราสวนรายไดรวมตอเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล 

อัตรา 
สวน 

1.4:1 1.5:1 1.5:1 1.6:1 1.7:1 1.โครงการจัดสรร
งบประมาณ Seed 
Money/Matching 
Fund แกนักวิจัยใน
สังกัด- 
2.กิจกรรม Forum 
บูรณาการวิจัยกับ
หนวยงานภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
 

วิธีการจัดสรรทรัพยากรดานการเงินท่ีใชในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
       สถาบันฯ ไดมีการจัดสรรทรัพยากรดานการเงิน (งบประมาณ) ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือผลักดันตัวชี้วัด  และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป บรรลุตาม
เปาหมายในแตละยุทธศาสตร  โดยพิจารณาการจัดสรรงบประมาณผานท่ีประชุมคณะทํางานจัดทําแผนฯ รวมกับ    
งานการเงิน การคลังและพัสดุ และโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางท่ี 2.2-3 
 

ตารางท่ี 2.2-3  การจัดสรรงบประมาณแกโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป จําแนกตาม
ยุทธศาสตร 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณท่ีจัดสรร 

(งบของสถาบันฯ) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เชิงรุก  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัยท่ีเปนเลิศ 

1 จดัสรรงบประมาณ Seed Money/Matching /Fund เงินสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา 

2 กิจกรรมรางวัลผลงานบทความวิจัย งบประมาณเงินรายได 

3 กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอก งบประมาณแผนดิน 

4 การนําผลงานเขารวมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับ
นานาชาติ 

เงินสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา 

5 แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและการวิจัย (KM วิจัย) และนําเสนอ งบประมาณแผนดิน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณท่ีจัดสรร 

(งบของสถาบันฯ) 
ผลงานวิจัยของนักวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนแกสังคม 
6 แผนเชิงรุกพัฒนางานวิจัย งบประมาณแผนดิน 

7 การเผยแพรผลงานวิจัยของสถาบันฯ งบประมาณแผนดิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
8 -สรางและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทาง     

CMU-EdPEx 
-พัฒนาระบบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

งบประมาณแผนดิน 

9 สรางความกาวหนาในสายงาน งบประมาณแผนดิน 

10 โครงการพัฒนาบุคลากรประจําป : ศึกษาดูงาน งบประมาณแผนดิน 

 
การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 
       ในกรณีท่ีสถานการณบังคับใหมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ และสถาบันฯ พบวา มีความจําเปนตอง
ปรับแผน เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ เชน มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร หรือมีการปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณ 
ระหวางป เปนตน  สถาบันฯ มีความคลองตัวและสามารถปรับเปลี่ยนแผน/โครงการ-กิจกรรมในระหวางปงบประมาณ 
ท้ังในขั้นตอนของการบริหารงบประมาณและการเงิน โดยไมตองรอใหสิ้นสุดแผน ดังนี้ 

        - การปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ  หนวยนโยบายสามารถดําเนินการไดทันที โดยผานท่ีประชุ ม
คณะทํางานจัดทํ าแผนฯ หรือคณะกร รมการติดตามผลการดําเนิน งานตามแผน (แลวแตกรณี ) และเสนอ
คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ใหความเห็นชอบ ซ่ึงมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน  

        - การปรับเปลี่ยนแผนโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ระหวางป  ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฉบับปรับปรุง ผานงานการเงิน การคลังและพัสดุ และเสนอตอผูบริหาร
ใหความเห็นชอบ โดยผูบริหารสามารถพิจารณาสั่งการไดทันที 



 
 

หมวด 1 
การนําองคกร 

 
1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง  

ผูบริหารสถาบันฯ ใชวิธีการชี้นําและทําใหสถาบันฯ มีความยั่งยืน ดังตารางท่ี 1.1-1 โดยไดมีการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม เพ่ือใชในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสถาบันฯ ซ่ึงเริ่มตนดวยการวิเคราะห
ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ประเมินสภาพองคกรและสมรรถนะหลักของสถาบันฯ รวมท้ัง
สภาพแวดลอมภายนอกกับพันธกิจหลักของสถาบันฯ และกรอบนโยบายของทางมหาวิทยาลัย จากนั้นจัดทํา         
แผนกลยุทธระยะ 5 ป สําหรับใชเปนแผนแมบทในการดําเนินงานดวยการแปลงเปนแผนปฏิบัติการประจําป และ
ถายทอดแกบุคลากรเพ่ือใหรวมมือกันในการดําเนินการโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน  นอกจากนี้ ผูบริหารไดมีการกําหนด
กรอบเวลาในการดําเนินการ การติดตามและประเมินผลดําเนินการ รวมถึงการปรับแผนปฏิบัติการเพ่ือใหสามารถ
บรรลุผลตามวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมท่ีกําหนดไว  ผูบริหารจะมีการมอบรางวัลแกบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ท่ีดีเพ่ือเปนแบบอยางและเปนการสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนในสถาบันฯ  โดยมีรายละเอียดของกระบวนการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม การจัดทําแผนกลยุทธ การถายทอดสื่อสาร และการติดตามประเมินผล แสดงดังตาราง
ท่ี 1.1-2 

ผูบริหารไดมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมเปนระยะ ๆ เชน แตเดิมในป พ.ศ.2554 ไดมีการ
กําหนดพันธกิจไว ดังนี้ 1) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยท่ีเกิดประโยชนตอสังคมในระดับชุมชน จังหวัด หรือ
ประเทศ ตลอดจนสงเสริมการเผยแพรและถายทอดผลงานและนวัตกรรมจากคลัสเตอร 2) ดําเนินการวิจัยและบูรณา
การวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผานคลัสเตอรวิจัย โดยเนนพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 3) 
พัฒนาและสนับสนุนการทํางานในลักษณะคลัสเตอรโดยเชื่อมโยงคณาจารยและนักวิจัยท่ีมีความสนใจในโจทยวิจัย
รวมกัน ตลอดจนสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว ซ่ึงตอมาเม่ือมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการ
ปรับนโยบายท่ีมุงเนนความเปนเลิศดานการวิจัยและการนําองคความรูไปรับใชสังคม  ดังนั้น ในป พ.ศ.2558 สถาบันฯ 
โดยคณะผูบริหารจึงมีแนวคิดในการปรับพันธกิจใหสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ คือ 1) การดําเนินการวิจัย
และบูรณาการวิจัยในลักษณะวิทยาการผานคลัสเตอรวิจัย โดยเนนพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และ 2) พัฒนา สนับสนุน การนําองคความรูไปรับใชสังคม ซ่ึงไดผานความเห็นชอบคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สถาบันฯ เรียบรอยแลว และมีการถายทอดแกบุคลากรทุกระดับไดรับทราบและมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน เม่ือ
วันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 

อนึ่ง  สถาบันฯ ไดมีการกําหนดคานิยมข้ึนในป พ.ศ.2554 คือ “รวมสรางสรรคงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ
มุงสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ซ่ึงมาจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ  นอกจากนี้ ไดมี
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีสอดคลองตามวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของ
สถาบันฯ และใชเปนกรอบในการทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ           
รายไตรมาส และทําการประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นปงบประมาณ เพ่ือใชประกอบในการปรับปรุงแผนฯ ในป
ถัดไป และปจจุบันไดมีการจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ภายใตแผนพัฒนาการศึกษา ระยะท่ี 12 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยเนนการดําเนินการตามยุทธศาสตรเชิงรุก : นวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผูสูงอายุ  เปาหมายการดําเนินคือ เปนผูนําในการสรางนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ ระบบการจัดการ และ
การดูแลสังคมผูสูงอายุ อีกท้ังไดมีการปรับพันธกิจของสถาบันฯ ในป 2560 เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ คือ 1) ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผานคลัสเตอรวิจัย โดยเนนพัฒนาองค
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ 2) พัฒนาและสนับสนุนการนําองคความรูไปรับใชสังคม  (ผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี  9/2560 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2560) 
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ผูบริหาร  มีการออกแบบระบบในการสื่อสารกับบุคลากรภายในสถาบันฯ ดังตารางท่ี 1.1-3 โดยการ
ถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ไดมีการชี้แจงในหลากหลายชองทางท้ังในการประชุมสัมมนาระหวางการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรประจาํป ปละ 1 ครั้ง และชองทางเผยแพรประชาสัมพันธเชน เว็บไซต แผนพับ และ e-office  
ตลอดจนรูปแบบวารสารของสถาบันฯ เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนัก มีความมุงม่ัน และชวยผลักดันใหสถาบันฯ บรรลุ
เปาหมายตามพันธกิจท่ีวางไว   

ตารางท่ี 1.1-1 ระบบการนําองคกรโดยผูนําระดับสูง 
ข้ันตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 

วิเคราะหความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย สภาพองคกรและสมรรถนะหลัก 
สภาพแวดลอมภายนอก 
กําหนด และ/หรือ ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

จัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจําป 

การดําเนินการ 
(Do : D) 

ถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ใหเกิดความตระหนัก มีความมุงม่ันและรวมมือกันใน
การดําเนินการของบุคลากร 
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ รายเดือน และรายไตรมาส 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ประเมินผลการดําเนินงานเปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป 

การปรับปรุง 
(Act : A) 

ดําเนินการตอเนื่องสําหรับแนวทาง/กิจกรรม/โครงการท่ีบรรลุเปาหมาย 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป แผนกลยุทธระยะ 5 ป ใหเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งข้ึน 

มอบรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดนขององคกร 

 
ตารางท่ี 1.1-2  ระบบและกลไกการถายทอดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยม 

ข้ันตอน ผูเกี่ยวของสําคัญ/
ผูรับผิดชอบ 

วิธีการ ชวงเวลา 

การวางแผน 
(Plan : P) 
จัดทําวิสัยทัศน  
พันธกิจ คานิยม 

คณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ ผาน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
อํานวยการประจาํ
สถาบันฯ 

- นํากรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย  
- วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอก   
- ผลการดําเนินงานปท่ีผานมา   
- ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปท่ีผานมา 
และรวมกันพิจารณา เพ่ือใหไดฉันทามติ 
(Consensus) 

ป พ.ศ. 2554 กอน
เริ่มตนแผนกลยุทธ 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2555-2559)  และ
จัดทําแผนกลยุทธ 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2560-2564) 

การวางแผน 
(Plan : P) 
กําหนดแผน 
กลยุทธ  

-ผูบริหารสถาบันฯ 
-คณะทํางานจัดทําแผน 
กลยุทธของสถาบันฯ 

นําปจจัยแหงความสําเร็จ ทําแผนท่ีนําทาง 
(Road Map) และความทาทายเชิงกลยุทธ
เชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดตางๆ 

ทุกป (แผนปฏิบัติ
การ) และระหวาง
การวางแผนกลยุทธ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2560-2564)  ภายใต
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ข้ันตอน ผูเกี่ยวของสําคัญ/
ผูรับผิดชอบ 

วิธกีาร ชวงเวลา 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ระยะท่ี 12 

การดําเนินการ 
(Do : D) 
ถายทอดวิสัยทัศน  
พันธกิจ คานิยม 

ผูบริหารสถาบันฯ จัดประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับ
บุคลากรทุกระดับ ปละ 1 ครั้ง รวมท้ัง
เผยแพรประชาสัมพันธ ในรูปแบบสื่อ
ตางๆ เชน เว็บไซต e-mail แผนพับ 
facebook  line กลุม และวารสาร เพ่ือ
รับทราบและเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

- ทุกครั้ง หลังจาก
จัดทําวิสัยทัศน  
พันธกิจ 
- สอดแทรกใน
ระหวางกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
ประจาํป 

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

ผูบริหารสถาบันฯ นําผลการประเมินสภาพแวดลอมท้ัง
ภายใน และภายนอกมาใชในการทบทวน 

ทุกป ระหวาง
กระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจาํป 

- นํานโยบายมหาวิทยาลัยมาเปนกรอบใน
การทบทวน 
- ผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ท่ีผานมา
ยอนหลัง 3 ป 
- นําศักยภาพของนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ 
- นําสภาพแวดลอมการแขงขันท้ังภายใน
และภายนอก   

ทุกป หลังจากมีการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติงานและตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาํป 

ท้ังนี้  ยังมีการสื่อสารในกลุมนักวิจัยในรูปแบบของการจัดการความรูดานการวิจัย (KM วิจัย) ซ่ึงมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 2 เดือน/ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมการดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ การจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพ  นอกจากนี้ ยังมีการแตงตั้งกรรมการชุดตาง ๆ เพ่ือ

ดําเนินการพันธกิจดานตาง ๆ เชน คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการตามแผนฯ เปนรายไตรมาส และ

ประเมินผล ปละ 1 ครั้ง และการสรางความผูกพันในองคกร ไดมีการมอบรางวัลแกผูปฏิบัติงานดีเดน ท้ังสายวิชาการ

และสายปฏิบัติการทุกป    
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ตารางท่ี 1.1-3 ระบบการส่ือสารและสรางความผูกพันขององคกร  

ข้ันตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

กําหนดเปาหมายของการสื่อสารและสรางความผูกพัน 

กําหนดชองทางการสื่อสารและสรางความผูกพันภายในองคกร 

การดําเนินการ 
(Do : D) 

ดําเนินการสื่อสารและสรางความผูกพันตามชองทางตางๆ 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ประเมินผลการดําเนินงานเปนรายป 

การปรับปรุง 
(Act : A) 
 

ดําเนินการตอเนื่องสําหรับชองทางการสื่อสารและสรางความผูกพันท่ีบรรลุเปาหมาย 

ปรับปรุงแผนการสื่อสารและสรางความผูกพันใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 

1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม  
 แนวทางในการกํากับดูแลระบบการนําองคกรของสถาบันฯ ประกอบดวยการกํากับดูแลการดําเนินการ

ดานตาง ๆ ท้ังจากภายนอกและภายใน 

ภายนอก  โดยสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันฯ โดยให

มีการดําเนินการประเมินผลการบริหารงานฯ ครั้งท่ี 1 เม่ือดํารงตําแหนงครบหนึ่งปหกเดือน และ ครั้งท่ี 2 เม่ือดํารง

ตําแหนงครบสามป โดยผูอํานวยการตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองและสถาบันฯ ในชวงการ

บริหารงานตามรอบระยะเวลาดังกลาว  ท้ังนี้ รายงานดังกลาวใหครอบคลุมผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีไดปฏิบัติ

มาแลว แนวทางและวิธีการแกไขปญหาและอุปสรรค (ถามี) โดยประธานคณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการ

ประเมิน ตลอดจนความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ตอสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนําผลการพิจารณาการ

ประเมินของสภามหาวิทยาลัย แจงใหอธิการบดี ผูอํานวยการสถาบันฯ และประธานคณะกรรมการอํานวยการประจํา

สถาบันฯ เพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

ภายใน  ตามโครงสรางการบริหารภายในของสถาบันฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ซ่ึงมี

การประชุมปละ 2 ครั้ง ทําหนาท่ี 1) สงเสริม สนับสนุน กํากับ และดูแลนโยบายของสถาบันฯ ใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 2) พิจารณาสัมฤทธิผลการดําเนินงานและงบประมาณของสถาบันฯ ในภาพรวม และ 3) 

ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย และมีคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ซ่ึงมีการประชุมเพ่ือ

รับทราบและติดตามผลการดําเนินงานดานตาง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ซ่ึงทําหนาท่ี 1) บริหาร จัดการตามพันธกิจ และ

พัฒนาสถาบันฯ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของสถาบันฯ และ 2) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ

ประจําสถาบันฯ มอบหมาย   

อีกท้ัง ผูบริหารไดมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะท่ี 12 ของสถาบันฯ เพ่ือทํา

หนาท่ีจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

และคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ ตามลําดับ และมีการประชุมติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธรายไตรมาสและรายป  อีกท้ัง มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร
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ประจําสถาบันฯ และคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ เพ่ือใหขอเสนอแนะและนําผลการมาปรับปรุงพัฒนา

ในปตอไป ดังตารางท่ี 1.2-1 

ตารางท่ี 1.2-1  ระบบการกํากับดูแลและการปรับปรุงระบบการนําองคกร 

ข้ันตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
l 

จัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป  

นําเสนอคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะ 

การดําเนินการ 
(Do : D)DO 

ปรับปรุงแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สถาบันฯ 
แตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ โดยผูบริหาร เพ่ือมอบหมายภาระหนาท่ีในการกํากับ ติดตาม 
รวมถึงชวยขับเคลื่อนและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

จัดใหมีคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ รายไตรมาส และรายป 

การปรับปรุง 
(Act : A) 
 Act 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ตอคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ 
เพ่ือใหขอเสนอแนะ 
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธในปตอไป 

ปรับปรุงคณะกรรมการชุดตางๆ ใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 

 
ท้ังนี้  สถาบันฯ ไดใหความสําคัญกับการใชหลักธรรมาภิบาล เปนแนวทางในการบริหารจัดการพันธกิจ

ดานตาง ๆ  ดังตารางท่ี 1.2-2   
ตารางท่ี 1.2-2 การกํากับดูแลโดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

ส่ิงท่ีใหความสําคัญ วิธีการดําเนินการในการกํากบัดูแลท่ีดีตามระบบธรรมาภิบาล 
1. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร 

1.1 การมอบหมายและรับผิดชอบตอคํารับรองการปฏิบัติงานท่ี 
ใหกับสภามหาวิทยาลัยในระหวางวาระและหมดวาระ โดย  
สภามหาวิทยาลัย เปนผูกํากับดูแล 

1.2 การปฏิบัติตามกรอบของแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-
2564) โดยคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ เปนผู
กํากับดูแล 

2. ความโปรงใส 2.1 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (CMU-MIS) ในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

2.2 มีการติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน โดยเฉพาะการ
รายงานสถานภาพการเงิน และงานวิจัย ในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ทุกเดือน 

3. ประสิทธิผลและการตอบสนอง 3.1 มีการแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการเพ่ือรวมกันจัดทําแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป รวมท้ังมีการติดตามผล
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ส่ิงท่ีใหความสําคัญ วิธีการดําเนินการในการกํากบัดูแลท่ีดีตามระบบธรรมาภิบาล 
การดําเนินการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานเปน
รายไตรมาส และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

3.2 มีชองทางสื่อสาร “สายตรงผูอํานวยการ” บนเว็บไซตสถาบันฯ 
รวมถึงมีการประชุมสัมมนารวมกันของบุคลากรกับผูบริหาร
เปนประจําทุกป 

4. การกระจายอํานาจ 4.1 กําหนดสายการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบของแตละ
หนวยในสํานักงาน 

4.2 กําหนดใหมีการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ/
คณะทํางานตางๆ ท่ีเหมาะสม โดยกําหนดความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน 

5. ประสิทธิภาพ 
 
 

5.1 มีการนําวงจร PDCA มาใชในการปฏิบัติงาน และเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ ภายใตกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ี
เก่ียวของ 

5.2 มีการพัฒนาตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
โดยกําหนดไวในแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2560-2564       
(แผนฯ 12) 

6. ความรับผิดชอบดานการเงิน/นิติธรรม 6.1 ปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว 
6.2 มีระบบการกํากับ ตรวจสอบงาน กอนนําเสนอผูอํานวยการ 
6.3 มีการรายงานสถานการณใชจายเงินตอคณะกรรมการบริหาร 

ประจําสถาบันฯ ทุกเดือน และมีการรายงานตอมหาวิทยาลัย     
ทุกเดือนอยางสมํ่าเสมอ 

6.4 มีระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการแตงตั้ง   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส 

6.5 มีหนวยงานสํานักตรวจสอบภายในและสํานักงานตรวจเงิน 
แผนดิน ตรวจสอบการเบิกจายทุกป 

7. ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย 7.1 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมระบบและกลไกในการดําเนินงาน ใหคํานึงถึงการรับ
ฟงเสียงและการตอบสนองของผูมีสวนไดสวนเสีย 

7.2  มีการดําเนินการตามนโยบาย มีแผนปฏิบัติการประจําป 
ภายใตแผนยุทธศาสตรของสถาบันฯ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตาม พันธกิจ และมีการดําเนินงานอยางมีคุณภาพ 

7.3 มีการตรวจสอบขอมูลขาวสาร ซ่ึงมีการเปดเผยขอมูลใหผูมีสวน
ไดสวนเสีย ไดรับทราบกอนนําข้ึนเว็บไซตสถาบันฯ เชน ขอมูล
โครงการวิจัย บทความวิจัยของนักวิจัย 

7.4 ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอชุมชน
และสิ่งแวดลอม  
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 สถาบันฯ มีระบบการติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/คุณธรรม
จริยธรรมท่ีเก่ียวของโดย ผูบริหารทุกระดับ สํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
คณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ
ผูอํานวยการ คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ และคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดหรือตามความจําเปนเรงดวน 

      ท้ังนี้  ในสวนของความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ เปนสิ่งท่ีสถาบันฯ คํานึงถึง
มาโดยตลอด ซ่ึงมีระบบและกลไกในการสนับสนุนใหมีการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาและนําองคความรูไปรับใชสังคม
ดังตารางท่ี 1.2-3   โดยในปการศึกษา 2560 สถาบันฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 2 โครงการ ไดแก 

1. โครงการการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของชุมชนในอําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคโครงการ ดังนี้ 
- ถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับชุมชนและนักเรียนในอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

ใหนําไปใชในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยใหชุมชนมีความเขมแข็ง 
พ่ึงพาตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

- เพ่ือสรางกลุมเรียนรูทางดานเทคโนโลยีการเกษตร โดยชุมชนท่ีผานการฝกอบรมสามารถเผยแพรองค
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกับชุมชนอ่ืนๆในอําเภอพราวได 

- เพ่ือสรางความเชื่อมโยงในลักษณะของการจัดตั้งกลุมเรียนรูและสรางภาคีเครือขายกับชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือกระจายความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานการถายทอดความรู
และบริการวิชาการสูชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ท่ีตองการใชพ้ืนท่ีอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เปนพ้ืนท่ีตนแบบในการดําเนินการ
โครงการบริการวิชาการ 

2. โครงการตอยอดการผลิต Green Eri สูตลาดทางเลือก โดยมีวัตถุประสงคโครงการ ดังนี้ 
- ขยายเครือขายและสรางความเขมแข็งใหผูผลิตไหมอีรี่สามารถผลิตรังไหมและผลผลิตไดตามท่ีตองการ 
- พัฒนาแบบจําลองกระบวนการผลิตไหมอีรี่ครบวงจรท่ีมีประสิทธิภาพ 
- สรางมูลคาเพ่ิมแกผลผลิตจากไหมอีรี่ 
- สนับสนุนใหผลิตภัณฑตางๆจากไหมอีรี่เขาสูตลาดระดับประเทศและนานาชาติ 

ตารางท่ี 1.2-3 ระบบสนับสนุนการพัฒนาและนําองคความรูไปรับใชสังคม 

ข้ันตอน วิธีการ 

การวางแผน 
(Plan : P) 
 

กําหนดบทบาทหนาท่ี ท่ีมุงเนนดานการพัฒนาและนําองคความรูไปรับใชสงัคม ไวในพันธกิจ 
และวิสัยทัศนของสถาบัน 
ออกแบบโครงสรางองคกร ใหมีศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเปนหนวยงานในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจ และมีสํานักงานสถาบันฯ เปนสวนสนับสนุน 

การดําเนินการ 
(Do : D)DO 

จัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป โดยครอบคลุมพันธกิจดานการ
พัฒนาและนําองคความรูไปรับใชสังคม 
ดําเนินการโครงการเพ่ือการพัฒนาและนําองคความรูไปรับใชสังคมตามแผน 
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ข้ันตอน วิธีการ 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

ประเมินผลการดําเนินการโครงการ 

มีคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ รายไตรมาส และรายป 

การปรับปรุง 
(Act : A) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ตอคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ 
เพ่ือใหขอเสนอแนะ 
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธตอไป 

 



 

 

 

ภาคผนวก 










