แผนปฏิบัติงานระยะ ๔ ป
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

นําเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

โดย รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม
มีนาคม ๒๕๕๔

คํานํา
สถาบันวิจัยสังคมเปนหนึ่งในสถาบันวิจัยทั้งสามแหงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการ
จัดตั้งอยางเปนทางการเมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๔ มีฐานะเปนสวนงานวิชาการ ขึ้นตรงตอมหาวิทยาลัย
เชนเดียวกับคณะวิชาตางๆ โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเปนสถาบันฯ ดังตอไปนี้
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานที่ผานมา สถาบันวิจัยสังคมไดมุงมั่นเสริมสราง พัฒนา ระบบงานวิจัย
ประยุกตเชิงพัฒนา ในกลุมสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร ของหาวิทยาลัยเชียงใหมใหบังเกิดผลอยางตอเนื่องและ
เปนรูปธรรม ตรงตามวิสัยทัศน เปาประสงคหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหมีความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อ
การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํามีความเปนเลิศ ทั้งนี้ก็เพื่อบรรลุเจตนารมณของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางและแนวทางการบริหารงานของทานอธิการบดี ในชวงระยะเวลา ๔
ป ตามกรอบนโยบายที่ ไ ด มี ก ารกํ า หนดไว ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และในวาระที่กระผมไดรับโอกาสใหมาบริหารงาน ณ สถาบันวิจัยสังคม จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน ๔ ป ของสถาบันวิจัยสังคม (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อสนองนโยบายและเปน
สวนหนึ่งในการผลักดันและบูรณาการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนรูปธรรม
และมีความชัดเจน ครบถวนสมบูรณตลอดระยะเวลา ๔ ปขางหนาตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม
มีนาคม ๒๕๕๔

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๒

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)
วิสัยทัศน
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงาน
ภาคผนวก
สถานภาพองคกร
โครงสรางองคกร
บุคลากร
งบประมาณ
ประวัติและผลงานของ รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ

๔
๕
๕
๕
๖
๖
๗-๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖
๑๙
๒๑

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๓

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันวิจัยสังคมมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเปนสถาบันฯ ดังตอไปนี้
๑. เพื่อเปนแหลงดําเนินงานศึกษา คนควา และรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการวิจัย
เกี่ยวกับลานนาศึกษา การวิจัยทางสังคมศาสตรและการวางแผนพัฒนา
๒. เพื่อเปนศูนยกลางการบริการดานวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยจัดใหมีการให
คําแนะนํา ปรึกษา ฝกอบรม สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยและการวางแผนพัฒนา
๓. เพื่อเปนศูนยกลางการบริการดานวิชาการในการเก็บขอมูลสถิติและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร
ตลอดจนการติดตอประสานงานกับองคการวิจัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
๔. เพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาในดานการคนควาและวิจัยทางสังคมศาสตร
๑. การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
๑. นักวิจัยมีทักษะและความชํานาญในการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการวิจัยพัฒนาชุมชน
๒. มีกลุมวิจัยที่มีนักวิจัยชํานาญเฉพาะดาน
๓. มีเครือวิจัยรวมกับชุมชน และทองถิ่น และองคกรวิชาการทั้งใน-นอกมหาวิทยาลัย
๔. มีแหลงทุนภายใน-นอกประเทศ ที่ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง (วช., กท.ทองเที่ยวฯ, กท.ทรัพยฯ
, สสส., อปท., RF, Heinrich Böll )
๕. มีงานวิจัยที่เปนอัตลักณ มีคลัง ขอมูลความรูป ระวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาลานนา
รวมทั้งเว็บไซตตางๆ เปนฐานเดิมอยูแลว
๖. มีโครงการบูรณาเพื่อถายทอดความรูอยางตอเนื่อง
๗. มีผลผลิตที่สรางรายไดอยางตอเนื่อง
จุดออน
๑. ขาดผูนําองคกร(ผอ.)นานเกินกวา ๑ ป ยอมกระทบตอการบริหารจัดการภายในเนื่องจากขาด
ทิศทางที่ชัดเจน
๒. การเปลี่ยนแปลงผูบริหารกระทบตอการเปลี่ยนนโยบายและทิศทางของสถาบันฯ
๓. มช.ใหความสําคัญตอการวิจัยดานสังคม-มนุษย นอยทีส่ ุดเมื่อเทียบกับการวิจัยดานวิทยเทคโนและ
วิทยสุขภาพ
๔. การสูญเสียนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ อันเนื่องจากการเกษียณอายุ การลาออก
และการโอนยาย
๕. ขาดผูนําที่มีวิสัยทัศนและขาดมุมประเด็นวิจัยใหมในการวิจัยดานลานนาคดี รวมทั้ง ขาดการ
สังเคราะหงานวิจัยจากฐานขอมูลที่มีอยูเดิม
๖. นักวิจัยยังขาดทักษะในการสังเคราะหงานวิจัยในการนําเสนอประเด็นใหมเพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๔

๗. ยังขาดการประชาสัมพันธและการสื่อสารภายในที่ชัดเจน
๘. เว็บไซตไมนาสนใจและทันสมัย
โอกาส
๑. มีแหลงทุนใหมที่เ ปนโอกาสในการขอทุนวิจัย เชน UNESCO, TUHPP, PPSI, นวมินทร, วช.
(เครือขายภาคเหนือและทุนกําหนดหัวเรื่อง), สกว. (แบบใหม),
๒. ประเด็นปญ หาสัง คมในแผนชาติที่เ ปนโอกาสในการขอทุน เชน ชราภาพศึก ษา เด็ก สตรีและ
ผูดอยโอกาส ความรุนแรง โลกรอน ภัยพิบัติ สังคมสีเขียว ภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ
๓. ความตองการขอมูลประวัติศาสตรลานนา ตลอดจนความตองการในการบริการถายทอดความรูที่
ไดจากการวิจัย
ภัยคุกคาม
๑. ความไมตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล และนโยบายการจัดสรรงบประมาณวิจัย
๒. สภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ํา ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น หนี้สาธารณะ ฯลฯ ทําใหรัฐมีภาระเพิ่มมากขึ้น
งบประมาณเพื่อการวิจัยลดลง
๓. การเพิ่มขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาทําใหมีคูแขงหนาใหมเขามาก เชน ราชภัฎ ราชมงคล รวมทั้ง
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในสวนกลาง
๔. ความขัดแยงและความรุนแรงเปนอุปสรรตอการปฏิบัติงานในภาคสนาม
๕. โครงสรางมหาวิทยาลัยไมเปดโอกาสใหนักวิจัยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนได
๖. มหาวิทยาลัยไมสนับสนุนงานวิจัยกลุมสังคม-มนุษย อยางจริงจัง
๗. หลักเกณฑการเรียงลําดับขอเสนอโครงการวิจัยของมหาวิยาลัยเปนอุปสรรคตอการโครงการวิจัยที่
ดีที่ควรไดรับจัดสรรงบประมาณแตก็ไมได เนื่องจากจํานวนขอเสนอโครงการวิจัยของกลุมสังคม-มนุษย มีนอย
เมื่อเทียบกับกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ เนื่องจากนําไปพิจารณารวมกันทั้งหมด
วิสัยทัศน
“เปนผูนําการวิจัยและบริการวิชาการดานสังคม-ลานนาคดี ในระดับชาติ”
พันธกิจ
๑. ผลิตและสรางสรรคผลงานวิจัยดานสังคม-ลานนาคดี ที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
๒. บูรณาการงานวิจัยดานสังคม-ลานนาคดี ที่สนองตอบความตองการของสังคมและประเทศชาติ
๓. บริการวิชาการและสรางเครือขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพดานวิชาการ และศักยภาพชุมชน
๔. อนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมลานนา
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. สรางความสามารถและศัก ยภาพดานการวิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศและความเขม แข็งทาง
วิชาการ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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๒. จัดการความรูผลงานวิจัยเพื่อใหบริการวิชาการการและนําไปใชประโยชน
๓. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
๔. พัฒนาสถาบันวิจัยสังคมตามหลักบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
๑. เปนผูนําการวิจัยดานสังคม-ลานนาคดี
๒. เปนที่พึ่งทางปญหาและเสริมสรางศักยภาพใหชุมชน
๓. เปนผูน ําในการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนา และการรณรงคสรางจิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดลอม
๔. เปนสถาบันวิจัยชั้นนํา ที่พึ่งพาตัวเองไดอยางยั่งยืน
ความเชื่อมโยงระหวาง วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
เปนผูนําการวิจัยและบริการวิชาการดานสังคม-ลานนาคดี ในระดับชาติ

สรางความสามารถและ
ศักยภาพดานการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศและความ
เขมแข็งทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร
จัดการความรูผลงานวิจัย
เพื่อใหบริการวิชาการการ
และนําไปใชประโยชน

สงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาสถาบันวิจัยสังคมตาม
หลักบริหารจัดการที่ดี

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
เปนผูนําการวิจัย
ดานสังคม-ลานนาคดี

เปนที่พึ่งทางปญญา
และเสริมสรางศักยภาพ
ใหชุมชน

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปนผูนําในการอนุรักษ-สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมลานนา
และการรักษาสิ่งแวดลอม

เปนสถาบันวิจัยชั้นนํา
พึ่งพาตัวเองได
อยางยั่งยืน

หนา ๖

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
สรางความสามารถและศักยภาพดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งทางวิชาการ

เปาประสงค
ตัวชี้วัด:

เปนผูนําการวิจัยดานสังคม-ลานนาคดี

๑. ผลงานวิจัยเพื่อแกไขปญหาสังคม ชุมชน มีการเผยแพร/ถายทอด
สูกลุมเปาหมาย กอใหเกิดผลกระทบในการพัฒนาสังคม
๒. ผลงานวิจัยเพื่อสรางความรูท ี่เปนอัตลักษณ และเสริมสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการ

เปาหมาย: ๑. มีจํานวนผลงานวิจัยเชิงพัฒนาที่สามารถนําไปใชแกปญหาไดจริง และผลงานวิจัยเพื่อ
สรางความรูที่เปนอัตลักษณ กอใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาการปละไมนอยกวา ๑๐
โครงการ
๒. มีจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ และ/หรือ นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ
ยุทธศาสตรการวิจัยนี้ จําแนกการดําเนินงานออกเปน ๒ สวนดวยกันคือ
สวนที่ ๑ ดําเนินการวิจัยเพื่อแกไขปญหาเพื่อนําไปสูการเสริมสรางและพัฒนาประเทศ เปนการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่เปนปญหาเรงดวนของประเทศ ซึ่งเปนประเด็นวิจัยที่ควรมุงเนนที่
ระบุไวในยุทธศาสตรวิจัยของชาติ โดยคํานึงถึงศักยภาพและความพรอมของสถาบันฯ ในประเด็นมุงเปา
ดังตอไปนี้
(๑) การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
การวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกของชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(๒) การปฏิรูปการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
การวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา รูปแบบการศึกษา การสราง
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
(๓) การรักษาสิ่งแวดลอมและภาวะโลกรอน
การวิจัยเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การรณรงคสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางยั่งยืน
สวนที่ ๒ ดําเนินการวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ เปนการดําเนินงานพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของชาติ ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานงานวิจัยเดิม
ที่เปนจุดแข็งของสถาบันวิจัยสังคมและมีความเปนอัตลักณ เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการให
มหาวิทยาลัยในภาพรวม ในประเด็นวิจัยตางๆ ดังตอไปนี้
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๗

(๑) สรางและพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิจัยเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการทองถิ่นของชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนา การ
บริหารจัดการ และการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่น ของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่
(๒) การวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
การวิจัยที่สรางความรูในประเด็นปญหาสังคมและสุขภาวะ รวมทั้งการคา-การลงทุน ผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในอนุภาคลุมน้ําโขง และการวิจัยพัฒนาเพื่อนําไปสูการ
ปองกันและแกไขปญหาของชุมชน ที่มุงเนนการสรางเครือขายและกระบวนการมีสวนรวมในการ
แกปญหาของชุมชน ทองถิ่น เชนปญหายาเสพติด ปญหาสิ่งแวดลอม การพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เปนตน
(๓) การวิจัยดานการทองเที่ยว
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่รักษา
สิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาแหลทองเที่ยว
(๔) การวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุ
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ การสงเสริมบทบาทผูสูงอายุในชุมชน การนํา
ศักยภาพของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาชุมชน การถายทอดภูมิปญญา
(๕) การพัฒนาความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบานจากเอกสารโบราณลานนา การวิจัยคติชนวิทยาเพื่อการ
ประยุกตใช การศึกษาวิจัยศิลปะ สถาปตยกรรมลานนา ภูมิปญญาพื้นบาน รวมทั้งการสังเคราะห
ความรูจากคลังขอมูลลานนาเพื่อสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต
ทั้งนี้ไดกําหนดกลยุทธการวิจัยที่สําคัญในเรื่องตางๆ รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานและตัวชี้วัด
ดังตอไปนี้
กลยุทธที่ ๑.๑ สรางงานวิจัยที่แกไขปญหาและพัฒนาประเทศ
แผนการดําเนินงาน
(๑)

สนับสนุนงานวิจัยประยุกตเพื่อการพัฒนา ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของชาติ และ
ทิศทางวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความรู นําสูความเขมแข็งทางวิชาการ และเปน
พื้นฐานในการแกไขปญหาและการพัฒนาประเทศ
(๒) สนับสนุนงานวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อชี้นําหรือไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
วิกฤตการณตางๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ
(๓) สนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางเครือขายการทํางานวิจัย รวมกันผลักดันใหมีการนําผลการวิจัยไปใชแกไข
ปญหาไดอยางแทจริง
(๔) สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ รวมทั้งการนําเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการตางๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๘

กลยุทธที่ ๑.๒ สรางความเขมแข็งและความเปนเลิศทางวิชาการ
แผนการดําเนินงาน
(๑)

สนับสนุนงานวิจัยสอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของชาติ ทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย บนพื้นฐานงานวิจัยเดิมที่เปนจุดแข็งของสถาบันวิจัยสังคม
(๒) สนับสนุนการรวมกลุมวิจัยภายในสถาบันฯ และรวมกับคณาจารยภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางทีมวิจัยและความเปนเลิศบนฐานความรูที่เปนอัตลักษณ
กลยุทธที่ ๑.๓ แสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัยและเครือขายความมือทางวิชาการ
แผนการดําเนินงาน
(๑)

แสวงหาและสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยกับองคกรตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

(๒)

จัดเวทีเพื่อพบปะแหลงทุนวิจัยที่สําคัญหรือติดตามขอมูลประกาศใหทุนของแหลงทุน
ตางๆ อยางใกลชิด

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๙

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
จัดการความรูผลงานวิจัยเพื่อใหบริการวิชาการการและนําไปใชประโยชน

เปนที่พึ่งทางปญหาและเสริมสรางศักยภาพใหชุมชน

เปาประสงค
ตัวชี้วัด:

๑. โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ถายทอดความรูบนฐานงานวิจัย
๒. เครือขายความรวมมือเพื่อการเผยแพรและการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

เปาหมาย:

๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ถายทอดความรูบนฐาน
งานวิจัยอยางนอยปละ ๕ โครงการ
๒. เครือขายความมือจํานวน ๕ เครือขาย

ยุทธศาสตรนี้ มุงเนนใหมีการนําผลการวิจัยไปถายทอดความรูและการนําไปใชประโยชนไดจริง
รวมทั้งการเผยแพรในหลากหลายรูปแบบ โดยกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญดังตอไปนี้
กลยุทธที่ ๒.๑ บริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย สูการใชประโยชนโดยชุมชน ทองถิ่น และสาธารณะ
แผนการดําเนินงาน
(๑)

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ บนฐานของงานวิจัยเพื่อถายทอดความรูสู
ชุมชน ทองถิ่น และสาธารณะ เพื่อใหเกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางแทจริง
(๒) สนับสนุนการสรางเครือคายความรวมมือระหวางบุคลากร/หนวยงาน เพื่อการเผยแพร
ผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู
(๓) สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการเพื่อการเผยแพรในวงกวาง ในหลากหลายรูปแบบ เชน
สื่อมัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพตางๆ
กลยุทธที่ ๒.๒ วิเคราะหและดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ
แผนการดําเนินงาน
(๑)

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๑๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

เปาประสงค
ตัวชี้วัด:

เปนผูนําในการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนา
และการรักษาสิ่งแวดลอม

(๑) จํานวนโครงการ/กิจกรรม ของการพัฒนางานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ลานนา
(๒) จํานวนโครงการ/กิจกรรม ของการรักษาสิ่งแวดลอม

เปาหมาย:

มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนาและรักษา
สิ่งแวดลอม อยางนอยปละ 4 โครงการ

ยุทธศาสตรนี้ มุงเนนใหมีอนุรักษขอมูลลานนาคดี ประกอบดวย ขอมูลเอกสารตัวเขียนลานนา ขอมูล
จารึกลานนา ขอมูลคติชนวิทยา และขอมูลศิลปะสถาปตยกรรมลานนา ซึ่งเปนขอมูลประวัติศาสตรชั้นตนที่เก็บ
รวบรวมไว ณ คลังขอมูลลานนาของสถาบันวิจัยสังคม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพื่อการเผยแพรและ
การเขาถึงขอมูลอยางทั่วถึง รวมทั้งทําการวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลดังกลาวใหนําไปสูการตอยอดความรูและ
การนําไปใชประโยชนในวงกวาง รวมทั้งดําเนินงานรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ไดกําหนดกลยุทธที่
สําคัญดังตอไปนี้
กลยุทธที่ ๓.๑ อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒธรรมลานนา
แผนการดําเนินงาน
(๑)

สนับสนุนโครงการพัฒนาคลังขอมูลลานนาคดีที่ทรงคุณคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังขอมูลลานนาคดีใหเกิดการใชประโยชน
สูงสุด

(๒)

สนับสนุนการผลิตผลงานลานนาคดีเพื่อการเผยแพรในวงกวาง ในหลากหลายรูปแบบ
เชน สื่อมัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพตางๆ
กลยุทธที่ ๓.๒ รักษาสิ่งแวดลอม
แผนการดําเนินงาน
(๑)

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม รณรงค สรางความรู ความเขาใจ ปลุกจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
อยางยั่งยืน
(๒) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อลดภาวะโลกรอน

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๑๑

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
พัฒนาสถาบันวิจัยสังคมตามหลักบริหารจัดการที่ดี

เปาประสงค
ตัวชี้วัด:

บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได

(๑) ระดับความสําเร็จของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(๒) ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลในระบบ CMU-MIS
(๓) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
(๔) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน BSC
(๕) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
(๖) ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู
(๗) ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทํางาน
(๘) ความพึงพอใจของบุคลากรตอเว็บไซตสถาบันฯ
(๙) รายไดจากการบริหารทรัพยสินเพิ่มขึ้น

เปาหมาย:

(๑) ความสําเร็จของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ระดับ ๕
(๒) ความสําเร็จของการจัดการขอมูลในระบบ CMU-MIS ที่ระดับ ๕
(๓) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ที่ระดับ ๕
(๔) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน BSC ที่ระดับ ๕
(๕) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ที่ระดับ ๕
(๖) ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู ที่ระดับ ๕
(๗) บุคลากรมีความพึงพอใจของตอสภาพการทํางานไมนอยกวารอยละ ๘๐
(๘) ความพึงพอใจของบุคลากรตอเว็บไซตสถาบันฯไมนอยกวารอยละ ๘๐
(๙) รายไดจากการบริหารทรัพยสินเพิ่มขึ้นจากปกอนไมนอยกวารอยละ ๑๐

หมายเหตุ: เปาหมายมีคะแนนเต็ม ๕ (ใชเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๑๒

ยุทธศาสตรนี้ มุงเนนบริหารจัดการภายในสถาบันฯใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อเสริมสรางขวัญกําลังและความผาสุกในการทํางาน ทั้งนี้ไดกําหนดกลยุทธที่สําคัญดังตอไปนี้
กลยุทธที่ ๔.๑ สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
แผนการดําเนินงาน
(๑)

สนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีดานการเงิน บัญชี พัสดุ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย

(๒)

สนับสนุนการใชระบบขอมูลเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย CMU-MIS
(๓) ปรับปรุงกิจกรรมคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
(๔) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
(๕)

นําระบบการบริหารสมัยใหมเขามาชวยในการบริหารงาน เชน BSC, TQA
กลยุทธที่ ๔.๒ พัฒนาทักษะบุคลากรอยางตอเนื่อง
แผนการดําเนินงาน
(๑) แผนพัฒนาทักษะบุคลากร
(๒) เตรียมบุคลากรและถายทอดงานรองรับบุคลากรที่กําลังจะเกษียณ
กลยุทธที่ ๔.๓ พัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานและสรางบรรยากาศในการเรียนรู
แผนการดําเนินงาน
(๑) ปรับปรุงพื้นที่การใชงานภายในอาคารใหเหมาะสม
(๒) ปรับปรุงระบบการจัดการความรูภายใน
กลยุทธที่ ๔.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศ
แผนการดําเนินงาน
(๑) แผนปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(๒) ปรับเว็บไซตสถาบันวิจัยสังคม
กลยุทธที่ ๔.๕ แสวงหารายได
แผนการดําเนินงาน
(๑) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยสินเพื่อสรางรายไดสูงสุด
(๒) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บงบประมาณคาบริหารโครงการวิจัย (overhead charge)

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๑๓

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๑๔

สถานภาพปจจุบัน
โครงสรางการแบงสวนงานภายในสถาบันวิจัยสังคม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๒

สถาบันวิจัยสังคม

คณะกรรมการอํานวยการ
สํานักงานสถาบัน

คณะกรรมการบริ หาร

ศูนย์ วิจัยและบริการวิชาการ

ศูนย์ วิจัยสมทบ
สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ

งานบริหารทั วไป

กลุ ่ มล้ านนาคดี

งานการเงิน
การคลัง พัสดุ

กลุ ่ มท้ องถิ น
และภูมิภาคศึกษา

กลุ ่ มศึกษานโยบาย
สาธารณะ

งานบริการวิจัย
และประกันคุณภาพ

กลุ ่ มศึกษาเรื องเมืองและ
สิ งแวดล้ อม

กลุ ่ มศึกษาจีน GMS

กลุ ่ มศึกษาปั ญหาสังคม

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๑๕

บุคลากร
จํานวนบุคลากรประจําสถาบันวิจัยสังคม

34 คน + อัตราวาง 1

พนักงานมหาวิทยาลัย

21 คน

ขาราชการ

5 คน

พนักงานชั่วคราว (งบประมาณแผนดิน)

1 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจาประจํา)

4 คน

พนักงานสวนงานชั่วคราว (เงินรายได)

1 คน

พนักงานสวนงานชั่วคราว (เงินโครงการ)

2 คน

อัตราวาง...พนักงานมหาวิทยาลัย-นักวิจัย

1 อัตรา

กลุมลานนาคดี จํานวน 7 คน
1. น.ส.พรรณเพ็ญ เครือไทย
2. นางธิตินัดดา มณีวรรณ
3. นางสุวิภา จําปาวัลย
4. น.ส.อภิรดี เตชะศิริวรรณ
(ผูประสานงานกลุม)
5. นายอุไร ไชยวงค

นักวิจัย (พนักงานม.)
นักวิจัย (พนักงานม.)
นักวิจัย (พนักงานม.) กําลังเรียน
ป.เอก ณ มศว.
นักวิจัย (พนักงานม.)

ป.โท จารึกภาษาไทย
ป.โท ภาษาไทย
ป.โท ประวัติศาสตรศิลป
ป.โท จารึกภาษาไทย

พนง.แปลอักษรโบราณ และทํา
หนาที่ขับรถยนต
6. น.ส.อมรรัตน เฟองวรธรรม
พนง.แปลอักษรโบราณ
7. นายศรีเลา เกษพรหม
ลูกจางชั่วคราวประจําโครงการ
(เดิมเปน ลจ.ประจําตําแหนง
พนง.แปลอักษรโบราณ)
กลุมศึกษาเรื่องเมืองและสิ่งแวดลอม (1 คน)

เปรียญธรรม

1. นางสาวสุดารัตน อุทธารัตน
2. อัตราวาง.. (ดร.ดวงจันทร)

ป.โท ผังเมือง
ป.เอก ผังเมือง

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นักวิจัย (พนักงานม.)
นักวิจัย (พนักงานม.)

ป.ตรี ภาษาไทย
เปรียญธรรม

หนา ๑๖

กลุมทองถิ่นและภูมิภาคศึกษา (2 คน)
1. นางสุรีย บุญญานุพงศ
(ผูประสานงานกลุม)
2. นางกรวรรณ สังขกร

นักวิจัย (ชช.) 9 (ขาราชการ)

ป.โท ผังเมือง

นักวิจัย (พนักงานม.) กําลังศึกษา ป.โท ภูมิภาคศึกษา
ป.เอก การจัดการความรู ณ
วิทยาลัยสื่อฯ

กลุมศึกษาปญหาสังคม (2 คน)
1. ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
นักวิจัย (พนักงานม.)
(ผูประสานงานกลุม)
2. นายสุพัฒน โตวิจักษณชัยกุล นักวิจัย 7 (ขาราชการ) กําลัง
ศึกษา ป.เอก ณ ม.ราชภัฎ
เชียงใหม

ป.เอก พัฒนาสังคม จาก มน.
ป.โท บริหารธุรกิจ

อัตราเดิม ปฏิบัติงาน ณ ศูนยความเปนเลิศดานชาติพันธุและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร
(ยืมตัวไปปฏิบัติงาน ณ คณะสังคมศาสตร)
1. ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา (ผู
ประสานงาน)
2. ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร

ขาราชการ (นักวิจัย 7)

3. นางปนัดดา บุญยสาระนัย

พนง.ม. (นักวิจัย) อยูระหวาง
เรียน ป.เอก ภาษาศาสตร
มหิดล

พนง.ม. (นักวิจัย)

ป.เอก มานุษยวิทยา U of
Washington USA.
ป.เอก สังคมศาสตรการแพทย
มหิดล
ป.โท ภาษาศาสตร

ศูนยวิจัยสมทบ (5 คน จางโดยงบประมาณของสถาบันฯ 3 คน)
สถาบันศึกษานโยบาย
1. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด)
สาธารณะ
ผูอํานวยการ
- หนวยศึกษานโยบาย
สาธารณะ
2. รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร
- ศูนยจีน GMS
รองผูอ ํานวยการ
3. นางสาวยุวดี คาดการณไกล รอง
ผูอํานวยการ
4. นายอัครพงษ อั้นทอง
5. นางสาวอร จุณถิรพงศ
ผูประสานงาน
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พนักงานชั่วคราวตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ-ผูเกษียณอายุ(จาง
โดยงบประมาณแผนดิน) รอง
ผูอํานวยการ (จางจากงบของ
โครงการ)
นักวิจัย (พนง.มหาวิทยาลัย)
นักวิจัย(จางโดยงบโครงการ)
จนท.บริหารงานวิจัย
(พนง.มหาวิทยาลัย) (สังกัด
งานแผน)
หนา ๑๗

สํานักงานสถาบันฯ (14 คน)
เลขานุการสถาบันฯ
งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

1. นางสาวรัตนาภรณ ตาตะนันทน
2. นางนภสร เดชวงศญา
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุเทพ ธนัญชัย
นายสุรชัย อินทไชย
นายวิรัตน ปราโมทย
นายสุทธิพงศ พะพู
นางมยุรี อุนแสง
นางสาววิลาวัลย เลิศพูนวิไลกุล
นางกมลชนก กาญจนวงค

10. นายสุรินทร มโนรา
11. นายสวัสดิ์ ดีใส
งานนโยบายและแผน (แผนงาน,12. นางวาสนา วรรณวิไลรัตน
ประกันคุณภาพ, วิเทศสัมพันธ, 13. นางสาวเพียงใจ จุณศิริ
บริการวิจัย, ไอที)
14. นายพงษพนา พงษโสภา

พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.มหาวิทยาลัย (สาร
บรรณและบุคคล)
ขาราชการ (จนท.โสตฯ)
พนง.มหาวิทยาลัย(ธุรการ)
พนง.มหาวิทยาลัย(ธุรการ)
พนง.สวนงาน(คนงานสนาม)
พนง.มหาวิทยาลัย (พัสดุ)
ขาราชการ (การเงินและ
บัญชี)
ขาราชการ (การเงินและ
บัญชี)
ลจ.ประจํา (พนง.ขับรถยนต)
ลจ.ประจํา (พนง.ขับรถยนต)
ทําหนาที่รับ-สงหนังสือ
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.มหาวิทยาลัย (ไอที)

หมายเหตุ : รายชื่อบุคลากรดังกลาวขางตน ยังไมนับรวมลูกจางโครงการวิจัยที่สังกัดกลุมงานตางๆ อีกจํานวนหนึ่ง

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๑๘

งบประมาณ
(ขอมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔)
แหลงงบประมาณ

งบประมาณแผนดิน รวม

ปงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)

2551
25.8
9
10
6.8

- งบดําเนินการ
- งบอุดหนุนวิจัย
- งบอุดหนุนบริการวิชาการ

2552
28.8
12.4
6.0
10.4

2553
14.8

2554
14.6

8.70
1.90
4.20

11.9
0.4
2.3

งบประมาณเงินรายได รวม

1.0

1.38

1.7

0.9

เงินอุดหนุนวิจัยภายนอก รวม

12

55

69

59

- งบอุดหนุนภายนอกสวนของศูนยวิจัยสมทบ
- งบภายนอกสวนของสถาบันฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
รวมอุดหนุนวิจัยจากทุกแหลง

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

61

53.70

8

5.30

38.8

85.18

85.5

74.5

22

61

70.9

59.4

หนา ๑๙

รายชื่อโครงการวิจัยที่ดําเนินการในปประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับ
ชื่อโครงการ
1
โครงการ “แผนงานสรางเสริมนโยบาย
สาธารณะที่ดี (นสธ.)(2554-2556)”
2
3

4
5
6
7

8

แหลงทุน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

ระยะเวลาดําเนินการ
2554-2556

งบประมาณทั้ง
โครงการ
95,000,000.00

งบประมาณป
2554
42,500,000.00

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2
โครงการ “การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow
Tourism สําหรับนักทองเที่ยว
ผูสูงอายุ”

สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข
(สวรส.)

ก.ค.53-ธ.ค.54

4,040,000.00

2,700,000.00

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

มี.ค.53-มี.ค.54

3,316,800.00

1,658,400.00

โครงการ “ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาป 2553”
Traditional Chidren's Games

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ต.ค.53-มี.ค.54

100,000.00

100,000.00

THE UNITED NATIONS
EDUCATIONAL, SCIEN
กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา

ส.ค.53-ธ.ค.53

155,000.00

93,000.00

ต.ค.53-มี.ค.54

2,500,000.00

2,500,000.00

สสส. (ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด)

2554

8,575,600.00

8,575,600.00

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

4 ม.ค.54-12 เม.ย.54

50,000.00

50,000.00

โครงการ "จัดทําและกําหนดเขตการ
พัฒนาการทองเที่ยว (ภาคเหนือ)"
โครงการ “วิจัยการศึกษานโยบาย
สาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจาย
อํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และชุมชน”
โครงการ "สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ประจําป 2553"

9

โครงการ "จัดทํารายงานกรณีศึกษา
Best Practice: เทศบาลตําบลอุโมงค
จังหวัดเชียงใหม"

นสธ.

1 ส.ค.53-30 เม.ย.54

60,000.00

46,200.00

10

โครงการ "จัดทําฐานขอมูลเพื่อ
ประโยชนในการวางแผนการใช
ประโยชนของเทศบาลตําบลชางเผือก"
โครงการ "แนวทางการบริหารจัดการ
พื้นที่เทศบาลตําบลชางเผือก"
โครงการ "การประเมินภายในแผนงาน
นสธ"
การละเลนพื้นบานของเด็กลานนากับ
การสงเสริมพหุปญญา

นสธ.

11 ต.ค.53-10ม.ค.54

280,700.00

280,700.00

นสธ.

มี.ค.54-ธ.ค.54

735,000.00

514,500.00

นสธ.

3 ป เริ่ม ม.ค. 54

257,500.00

85,840.00

388,000

388,000

115,458,600

59,492,240.00

11
12
13

รวม 13 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

งบประมาณแผนดิน

1 ต.ค.53-30 ก.ย.54

หนา ๒๐

ประวัติและผลงาน
รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนา ๒๑

