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คำนำ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา และประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และประกาศราชกิจจานุเษกษา เรื่อง  

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2562 การจัดทำแผนฯ ฉบับนีไ้ด้จัดทำโดยเน้นการมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนด

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ แผนการ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร ์กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่างองค์กร 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

และแนวทางการตดิตามประเมินผล เป็นต้น  

 ในนามของผูบ้ริหารสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณ

คณะกรรมการและบุคลากรของสถาบัน ที่ให้ความร่วมมือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2565 – 2569 นีจ้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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            1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะ 

 1.2 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

 1.3 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

   1.3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

 (1) ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลัก 
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              (3) ผูส้่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมอื (Suppliers, PARTNERS, and 

COLLABORATORS 

3 

7 

 

 

8 

 

 

12 

 

13 

16 

 

18 

ส่วนที่ 2  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์องค์กร    

            2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)   

 2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

20 

22 

ส่วนที่ 3  แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569)  

 

3.1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี 

3.2 ตัวช้ีวัดของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

28 

36 

ส่วนที่ 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการองค์ความรู้  (Measurement, Analy-

sis, and Improvement of Organizational Performance):   

40 

   

           

 

 



3 
 

(ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

ส่วนที่ 1  โครงร่างองค์กร (Organization Profile)  

1.1 ประวัติความเป็นมาของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ 

“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยนโมเดล

เศรษฐกิจจาก “ทำมาก-ได้น้อย” เป็น “ทำน้อย-ได้มาก” หรือการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 

ประการที่สำคัญได้แก่ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้านวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ

เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยอาศัยจุดแข็งของประเทศ 2 

ประการ คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมมาสร้างความสามารถการ

แข่งขัน ซึ ่งจะต้องมีการพัฒนาด้านการวิจัยเพื ่อให้เก ิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 

 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 

 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded technology) 

 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 

High Value Services) 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและทำงานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม

และชุมชนโดยบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

และใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานหลายด้าน เช่น การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ
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เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา การปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม

หลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา 

การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม การสนับสนุนงานวิจัยเชิง

พาณิชย์ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างและเร่งการ

เติบโตของผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้นวัตกรรม ( innovative startup) โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบและกลไกในการทำงานในการ

สนับสนุนด้านนี้โดยตรง โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยเป็นหน่วยงานที่

ทำหนา้ที่เช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ในการนำผลงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม และสนับสนุนการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม 

และความเชี่ยวชาญของบุคลากรจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยไปต่อยอดหรือทำให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม และสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการในภาคเหนือใช้

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจของภาคเหนือ สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จำนวนมาก และเป็นกลไกสำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยาในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 

สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่โมเดล Thailand 4.0 และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยามี

การพัฒนาอย่างยั่งยนื 
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กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ  

ปรับตามบริบทคณะ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 

 กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 

2570 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการ

จัดกลุ่มสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2564 ที่มเีป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉม

ประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการสร้างองค์ความรู ้และ

นวัตกรรมเพื ่อขับเคลื ่อนประเทศตามแนวทาง Value-based economy และการทำงานแบบจตุรภาคี 

(Quadruple Helix) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

 กระบวนการที่ 1 [มีนาคม 2564] ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์คุณลักษณะ

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัวชี้วัดผลศักยภาพองค์กร และผลการ

ดำเนนิงานเชงิยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศกึษา และการเปรียบเทียบ (Benchmark) จากการจัดอันดับ

ใน Ranking ในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น THE (Times Higher Education) SCOPUS  

                     การจัดทำแบบสำรวจสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลใน

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย การ

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s 

McKinsey วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย 

PEST Analysis เพื่อหาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Challenge) และนำมากำหนดเป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO) ของแต่ละ

ยุทธศาสตร์  

 กระบวนการที่ 2 [เมษายน-พฤษภาคม 2564] ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อทบทวนผลการ

ดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันวางกรอบเพื่อการกำหนด

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางการ

เกณฑ์คุณภาพศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มี

ความสอดคล้องกับสภาวการณ์โลก บริบทของการพัฒนาประเทศไทย และบริบทของมหาวิทยาลัย  
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 ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินตนเอง ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประเมิน

กำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ตามคู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง

ยุทธศาสตร์ ของกระทรวง อว.  

 กระบวนการที่ 3 [พฤษภาคม-มิถุนายน 2564] นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้เป็น

ข้อมูลในการพิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีการจัด

ประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

(1) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี และผูอ้ำนวยการ  

(2) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 มถิุนายน 2564 ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี และผูอ้ำนวยการ   

(3) การประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อวางแผนกลยุทธ์และ

แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร 

รัตนประสทิธิ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูช่้วยอธิการบดี รองคณบดี 

และผูอ้ำนวยการ 

 กระบวนการที่ 4 [กรกฎาคม - สิงหาคม] จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 (ระยะ 5 ปี) โดยพิจารณาจากนโยบาย

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และพันธกิจของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี  

     เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัยพะเยา และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
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1.2 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก   

 

 
 

 “สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี” คือ หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีบุคลากรวิจัยและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของหน่วยงานวิจัยของ

ภาคเอกชน ภาครัฐและอุดมศึกษา มีพื้นที่ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือวิจัยคุณภาพสูง และมีการบริหาร

จัดการให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยพัฒนาให้เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและชุมชน รวมทั้งมีบริการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และ

ส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation) 

หรือกระบวนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่แยกออกจากหน่วยงานเดิม (Spin-off) หรือกระบวนการอื่น ๆ เพื่อให้

เกิดธุรกิจซึ่งใช้นวัตกรรมเป็นฐานเพิ่มขึน้ในประเทศอย่างต่อเนื่อง  

 การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของ

ประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการกำหนดวาระการ

วิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขา

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนำไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์และการพัฒนานวัตกรรม 
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 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย

สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้

เทคโนโลยีขั ้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู ้ประกอบการให้เป็นผู ้ประกอบการทาง

เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่  

เกษตรกรรายย่อย ว ิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจ ัย และ

สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันว ิจัย  

สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา

ของประเทศทั้งระบบ 

 

1.3 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต              

 

ปรัชญา  ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

  "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"  (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 

ปณิธาน  ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 

  (University for Community Innovation with International Standard) 

“องค์กรช้ันนำด้านการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดความเลื่อมลำ้ 

และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของชุมชนเชื่อมโยงสู่สากล” 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ  

ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศ รวมถึงส่งเสริมการคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินทาง

ปัญญา ทรัพยากรชวีภาพ ภูมปิัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2. ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง

ทรัพยากรต่างๆสู่มหาวิทยาลัย เพื่อนำมาสนับสนุนการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย   

3. เอื้ออำนวยให้มีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพและ  

ภูมปิัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

4. นำความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศ มาเชื่อมโยงกับการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยในมหาวิทยาลยัที่

มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม และงานด้านบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย  

6. สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยทั้งด้านความรู้ กำลังคน โครงสร้าง

พืน้ฐาน และวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและชุมชน  

7. ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ใช้นวัตกรรมจากองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัย  

8. สร้างกลไกในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 

 

พันธกิจของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ตารางท่ี 1 หน้าที่หลักของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

หน้าที่หลักของสถาบันฯ สถานภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน 

(1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่

ม ีประส ิทธ ิภาพเพ ื ่อให ้บร ิการแก่

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยและผู้มา

ขอรับบริการ  

สถาบันฯ ได้ดำเนินการศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ขึ ้น

ทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาแก่อาจารย์และนิสิต และมีการให้บริการ

จัดทำคำขอทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อยื ่นต่อกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาให้กับอาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัย จนปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

และได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างก้าว

กระโดด รวมถึงเริ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่

ภาคเอกชนแลว้ 

(2) พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ ค ว า ม เ ป็ น

ผู ้ประกอบการให้ก ับนิสิต และให้

คำปรึกษาทางธุรกิจ การบ่มเพาะ

ธุรกิจ และการให้บริการด้านต่าง ๆ 

แก่ผู้มาขอรับบริการ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย   

สถาบันฯ ได้ดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความ

เป็นผู้ประกอบการ โดยบูรณาการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น

โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) โครงการบ่มเพาะธุรกิจ

เทคโนโลยี (TBI) โครงการแข่งขันไอเดียสตาร์ทอัพระดับประเทศ 

(Startup Thailand League) โครงการเส ้ นทางส ู ่ นว ั ตวณ ิ ชย์  

(Research to Market) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ

ธ ุรก ิจนว ัตกรรมรายใหม ่ระหว ่างก ิจการขนาดใหญ ่และ

มหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) โดยได้ดำเนินกิจกรรม
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หน้าที่หลักของสถาบันฯ สถานภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน 

สร้างความเป็นผู ้ประกอบการและบ่มเพาะธุรกิจแก่นิสิตและ

ผ ู ้ประกอบการในช ุมชนและเก ิดการต่ อยอดไปสู ่การเป็น

ผูป้ระกอบการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในพืน้ที่ 

(3) ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม โดย

ต่อยอดงานวิจัยและทรัพย์สินทาง

ปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์และหรือเชิงสังคม โดยสร้าง

เครือข ่ายความร่วมมือกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองค์กรภายนอกทั้งใน

และต่างประเทศ   

สถาบันฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอด

งานวิจัยเช่นการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถ

ด้านการวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้อาจารย์ได้ต่อยอด

งานว ิจ ัยก ับภาคเอกชน สนับสนุนท ุนโครงการ Pre-Talent 

Mobility และ Talent Mobility และดำเนินงานหน่วยขับเคลื ่อน

นว ัตกรรมเพ ื ่อส ังคม (Social Innovation Driving Unit) ในการ

สนับสนุนทุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยดำเนินงานนวัตกรรม

ทางสังคมแก่ชุมชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนการนำ

ผลงานวิจ ัยมาพัฒนาเป็นต้นแบบ (Prototyping) และการจับ

คู ่ความต้องการของชุมชนและผู ้ประกอบการกับนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัย และมีโครงการที่

ดำเนินงานพัฒนาเชิงพื ้นที ่ เช่นเมืองแห่งการเรียนรู ้พะเยา 

(Phayao Learning City) เป็นต้น 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ม ีการ

จ ัดต ั ้งหร ือร ่วมก ับน ิต ิบ ุคคลหรือ

บุคคลอื ่น ในการจัดตั ้งองค์กรนิติ

บ ุ ค ค ล แ บ บ ห น ึ ่ ง แ บ บ ใ ด  ท ี ่ มี

วัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนหรือเข้า

ถือหุ้นในกิจการ ที่ได้นำทรัพย์สินทาง

ปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม 

ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือกิจการ

เพื่อสังคม 

สถาบันฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับกองบริหารงานวิจัยในการส่งเสริม

ให้นำผลงานวิจัยมาพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย (UP 

Products) โดยให้นักวิจัยที ่มีผลงานวิจัยที ่พร้อมต่อยอดสู ่เชิง

พาณิชย์ได้มานำเสนอแบบ Product Pitching เพื ่อเตรียมผลิต

สินค้าออกสู่ตลาด 

(5) ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ ส น ั บ ส น ุ น ใ ห้

ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิต

ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถก่อตั ้ง

ธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคม โดยใช้

ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

สถาบ ันฯ  ได ้ดำเน ินก ิจกรรมการสร ้างแนวค ิดการเป็น

ผู ้ประกอบการ การบ่มเพาะธุรก ิจ และการบ่มเพาะธุรกิจ

เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เช่นกิจกรรมชมรมนิสิตผู้ประกอบการ , 

Startup Boot Camp, Startup Thailand League, Research to Mar-

ket, ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และมีการเชื่อมโยงแหล่งทุนเพื่อตั้ง
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หน้าที่หลักของสถาบันฯ สถานภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน 

ผลงานว ิจ ัย  หร ือนว ัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย    

ต้นธุรกิจให้กับนิสิตและศิษย์เก่า เช่นกองทุน TED Fund โดยมี

ธุรกิจจัดตั้งใหม่ที่ใช้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเช่นบริษัทอไลฟ์

ฟอร์ไลฟ์ บริษัทภาษาดีดอทคอม ไอซีเอ็มอีเล็คโทรนิกส์ ห้าง

หุน้ส่วนจำกัดซันอินสไปเรชั่น บริษัทรวิศฟาร์มอินเตอร์ฟู้ด เป็นต้น 

(6) ใ ห ้ บ ร ิ ก ารว ิ ช าการ  บร ิ ห า ร

โครงการ และอำนวยความสะดวก

งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ให้มีประสิทธิภาพ ตามประกาศหรือ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

สถาบันฯ ได้ดำเนินการบริการวิชาการและบริหารโครงการและ

อำนวยความสะดวกงานบริการวิชาการ เช่นการบริหารโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา โครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ โครงการ 

Talent Mobility  โครงการคล ิน ิก เทคโนโลย ี  จ ั ดต ั ้ งศ ู นย์

ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำร ิ  (อพ.สธ. ) และประสานงานสน ับสน ุนคณะ

แพทยศาสตร์ในการจัดตั ้งศูนย์อบรมผู้สัมผัสอาหาร ของกรม

อนามัย เป็นต้น 

(7) พัฒนาศักยภาพการให ้บร ิการ

วิชาการแก่สังคมโดยใช้ทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัย เช่น อาคาร สถานที่ 

ห ้องปฏ ิบ ัต ิการ เคร ื ่ องม ือว ิจัย 

สัตว์ทดลอง การวิเคราะห์ทดสอบ 

เป็นต้น  

สถาบันฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่

ส ังคมโดยใช ้ทร ัพยากรของมหาว ิทยาล ัย  เช ่นการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยของ

ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร และครุภัณฑ์ในการ

แปรรูปผลติภัณฑ์อาหาร โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ ่งปัจจุบันมีเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการเริ่มมาใช้บริการแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 การให้บริการด้าน

สัตว์ทดลอง และได้ทำการออกแบบอาคารโรงงานต้นแบบ

นวัตกรรมอาหารเพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต 

(8) พ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคลากรของ

สถาบ ัน เพ ื ่อให ้ เก ิดการยกระดับ

ความสามารถในการทำงานและการ

ใหบ้ริการ  

สถาบันฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่นการพัฒนา

พัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบนวัตกรรม การ

ใช้ฐานข้อมูลโครงสร้างพื ้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การสื่อสารองค์กร ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

การบ่มเพาะธุรกิจ การใช้สัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ การ

พัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าอบรมวิชาชีพด้านบัญชี เป็นต้น เพื่อให้

เกิดการยกระดับความสามารถในการทำงานและการให้บริการของ

สถาบันฯ 
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(9) แสวงหารายได้จากการดำเนินงาน

สถาบัน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็น

หน่วยงานในกำกับที ่สามารถสร้าง

ราย ได ้  และบร ิหารราย ได ้ ขอ ง

หน่วยงานด้วยตนเอง  

สถาบันฯ ได้แสวงหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกโดยการจัดทำ

ข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและผู้ประกอบการใน

พื้นที่ เช่นโครงการฝึกอบรม โครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ และมีการให้บริการดา้นสัตว์ทดลองเพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงได้วางแผนการจัดฝึกอบรมแบบเก็บ

ค่าใช้จ่าย การขายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย และการเก็บค่าใช้จ่าย

จากการให้บริการวเิคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

 

1.4 บุคลากร (Workforce Profile) 

ปัจจุบันสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรที่สนับสนุน

การทำงานตามพันธกิจของแหล่งทุนงบประมาณภายนอก เพื่อการให้บริการต่างๆ ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะ

เป็นการให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การวิจัยในสัตว์ทดลอง การให้บริการบ่ม

เพาะธุรกิจสำหรับผูป้ระกอบการใหม่หรือผูป้ระกอบธุรกิจและที่ต้องการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์

เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนการบ่มเพาะนิสิตให้มีความเป็นผู้ประกอบการผ่าน 

Platform ต่างๆ บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีทักษะและองค์ความรู้ที่จะ

สามารถถ่ายทอดหรอืให้คำแนะนำเบือ้งตน้ได้ 

ตารางท่ี 2 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติภายใต้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ประเภท จำนวน (คน) 

พนักงานสายวิชาการ (ผูบ้ริหาร) 4 

พนักงานสายบริการ  22 

ลูกจา้งรายเดือน (งบประมาณส่วนงาน) 22 

ลูกจา้งรายวัน (งบประมาณส่วนงาน) 1 

ลูกจา้งโครงการ (งบประมาณโครงการ) 4 

รวม 53 
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1.5 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งโครงสรา้งองค์กรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 โครงสร้างองค์กร 
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แผนภูมิท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงาน 
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แผนภูมิท่ี 3 โครงสร้างองค์สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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 1.6 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น  14 กลุ่ม ดัง

ตารางต่อไปนี ้ 

ตารางที่ 3 การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความ

คาดหวัง 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

ผู้เรียน  

นสิิตระดับปริญญาตรี 

    

 

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

         

 

 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

1. จบการศึกษาตามกำหนดเวลา 

2. มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและมีเงินเดอืนท่ีเหมาะสม 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

 

1. จบการศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรูสู้่การทำงานทางวชิาการและวชิาชีพ 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

 

1. เพ่ิมพูนทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธิดามคีวามรู้ สำเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชพีได ้

2. บุตร/ธิดามทัีกษะการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธิดาได้เรียนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวิทยาลัยท่ีดี 

โรงเรียน 1. ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 

2. นักเรียนได้อยู่และเรียนในมหาวทิยาลัยอย่างมีความสุข มวีุฒกิารศึกษา 

ผู้ใชบั้ณฑิต 1. ได้บัณฑิตท่ีพร้อมทำงาน มท้ัีงความรู้และทักษะทางปฏบัิติ 

2. บัณฑิตมทัีกษะท้ัง hard skills และ soft skills ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

ศษิย์เก่า 1. มีกจิกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 6 1. มกีารประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรอย่างทั่วถึง 

2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษา  
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ตารางที่ 3  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความ

คาดหวัง (ต่อ) 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการวิจัย 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได ้

2. ดำเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัดได้ ตามคา่เป้าหมาย 

ผู้รับทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถทำไปพัฒนาต่อในเชงิพาณิชย์ได ้

2. สามารถนำไปขอย่ืนจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

3. การถา่ยทอดผลงานวจิัยสูชุ่มชนผู้ใชป้ระโยชน์ รวมถึงการถา่ยทอดเทคโนโลยี 

(license) ผลงานวจิัยให้กับภาคเอกชนท่ีสนใจ  

ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผู ้ประกอบการ เพิ ่มรายได้ และ

แก้ปัญหาได้อย่างย่ังยนื 

2. ความร่วมมอืระหว่างนักวิจัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถเพิ่มขดีความสามารถทางการแข่งขันในภาคธุรกิจ

ได ้

ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วชิาการ 

ผู้รับประโยชน์จากการบริการ

วชิาการและวิชาชพี (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู ้รับบริการ และแก้ปัญหาได้  

อย่างยั่งยืน 

2. สัมพันธภาพท่ีต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  

2. การรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 

ด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. สร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 4 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศกึษา

ท่ีมีความร่วมมือใน

โครงการ การรับเข้า

ศกึษาของ

มหาวทิยาลัย 

คัดเลอืกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 

10% ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 6 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line)  

หนังสือราชการ 

โครงการ/กิจกรรม 

สถานประกอบการท่ี

ร่วมพัฒนาหลักสูตร

แบบ intensive WIL 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอนตามแผนการ

ศกึษาและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

MOU ของสถาบัน หนังสือราชการ  

การประชุม อเีมล์ 

แหล่งฝึกงานและ

สถานประกอบการ

นสิิต 

สหกิจศกึษา 

ร่วมฝึกประสบการณ์           

ตามขอ้กำหนดของหลักสูตร

และร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  

การดำเนนิงานสหกิจศกึษาและ    

การฝึกงาน 

หนังสือราชการ การ

ประชุม อเีมล์ โครงการ/

กิจกรรม 

ด้านการวิจัย 

แหล่งทุนวจิัย ร่วมสนับสนุนทุนวจิัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครอืข่าย ร่วมดำเนนิโครงการวจิัย ข้อเสนอโครงการวจิัยท่ีปรากฏ

หน่วยงานเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ด้านการบรกิารวิชาการและทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน 

ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ 

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษา  

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันนวัตกรรมและถา่ยทอดเทคโนโลย ี

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวอย่างก้าว

กระโดด ผลิตกำลังคนตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมขั้น

สูงเพื่อตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือการเตรียมความพร้อมประเทศสู่ศตวรรษที่21 ตาม

แนวนโยบาย Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม” ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เปลี่ยนกระบวนทัศน์และ

โมเดลการขับเคลื่อนประเทศ  

 เพื่อให้ให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวนั้น ในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569  และจัดทำนโยบายการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริมและ

ผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็น

ผู้นำทางด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที ่สามารถรองรับทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระดับประเทศได้อย่างเป็น

รูปธรรม จึงได้ควบรวมหน่วยงาน 5 ศูนย์ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเข้า

ด้วยกัน จัดตั ้งเป็นสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยเป็นส่วนงานอื่น

ตามมาตรา 7 (4) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 136 ตอนพิเศษ 222 ง ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และ

ต่อมาได้มีการโอนย้ายศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) และการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย 

เข้ามารวมอยู่ภายใต้การบริหารงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย  
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2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 

 ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถก้าวเข้าสู ่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 โดย Times Higher Education ได้รับ

การจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับของ 

Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับที่ 14 ของไทย และอันดับที่ 777 ของโลก 

และจากการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities หรอื Ranking Web of World Universities 

จัดทำโดย Cybermetrics Lab มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ และที่ 1,972 ของ

โลก โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  THE Impacts Ranking อันดับที่ 401 – 600 ของโลก 

1. SDG 4 การศกึษาที่เท่าเทียม  

     อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  

  อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

3. SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์  

  อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ                      

  อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

4. SDG 17 ความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  

อันดับที่ 401-600 ในระดับโลก  

5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก  

อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

อันดับที่ 79 จาก 766 มหาวิทยาลัยทั่วโลก 

 

 Scimago Institutions Rankings 2020  

1.  ด้านการวิจัย ตดิอันดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 430 ของโลก 

2.  ด้านนวัตกรรม ตดิอันดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 520 ของโลก 

3.  ด้านสังคม ตดิอันดับที่ 13 ของไทย อันดับที่ 234 ของโลก 
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 2) บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

(1) การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ ่งมุ ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

และให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กลับไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงาน

การวิจัยและนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ ่งพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้าง 

ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (3) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มุ่งพัฒนาบริการวิชาการ

เพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชนในระดับเทศบาลตำบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ  

(4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน  มุ่งใช้ Culture Enterprise  

เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่น

สินค้าจากวิถ ีช ีว ิตประจำวัน (5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ ่งพัฒนา 

ด้วยการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศ สร้างการเชื่อมต่อและเข้าถึงกันอย่าง  

ไร้พรมแดน และ (6) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

โดยการใชร้ะบบสารสนเทศมาเป็นกลไกในการทำงาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล  

             3) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั ่งยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มกีารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขั ้นตอนการดำเนินโครงการ โดยใช้วงจรคุณภาพ 

(Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) วงจร

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ ในการพัฒนางานของ

ตนและองค์กร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการ 

ทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานปลัดกระทรวง 

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์ 

 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

และมีการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในการ

ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอด

เทคโนโลยี การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิตและประชาชน การสร้างผู้ประกอบการใหม่และ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การเคลื่อนย้าย

บุคลากรไปเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีเครือข่ายความร่วมมือ

หลายหน่วยงาน อาทิเช่น สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) (ปัจจุบันคือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม) เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(สวทน.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(วว.) เมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis (FI) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ธนาคารออมสิน กลุ่มบริษัท

ซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนล และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ สภา

อุตสาหกรรม หอการคา้ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด 

(1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 สถาบันฯ เป็นส่วนงานที่สนับสนุนทุกพันธกิจของ

มหาว ิทยาล ัย โดยเฉพาะด ้านการว ิจ ัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และบริการ

วิชาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม ที่

มีการให้บริการแบบครบวงจรของห่วงโซ่คุณค่า

นวัตกรรม 

S2 สถาบันฯ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรม

และการถ ่ายทอดเทคโนโลย ีก ับหน ่วยงาน

ภายนอกจำนวนมาก ท ั ้ งหน ่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาอื่น และชุมชน 

S3 สถาบ ันฯ ม ี เคร ือข ่ายความร ่วมม ือภายใน

มหาวิทยาลัย โดยสามารถเชื่อมโยงอาจารย์ที่มี

W1 สถาบันฯ เป็นส่วนงานที่ควบรวมศูนย์ต่างๆ ที่มี

พันธกิจที่แตกต่างกัน ทำให้บุคลากรมุ่งเน้นการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่เดิมของตัวเองเป็นหลัก  

W2 ความสามารถของบ ุคลากร (Competency) 

พัฒนาได้ไม่ทันกับงานรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความ

เฉพาะตัวสูงและต้องอาศัยประสบการณ์ 

W3 สถาบันฯ มีอัตราการ Turn over ของลูกจ้าง

ชั่วคราวที่สูง ทำให้บุคลากรที่รับมาใหม่ต้องใช้

เวลาเรียนรู้งานและกฎระเบียบต่างๆ 

W4 สถาบันฯ ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญใน

การให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่น

โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในการทำวิจัยและ

บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนและภาคเอกชน 

S4 สถาบันฯ ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานและ

แหล่งทุนภายนอก จากผลงานการดำเนินงานที่

ผ่านมา โดยสามารถทำงานได้สำเร็จตามตัวชี้วัด

ที่กำหนดอย่างครบถ้วน ทำให้ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง

และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 

S5 สถาบันฯ มีการพัฒนาด้านสถานที่และโครงสร้าง

พ ื ้ นฐาน เช ่ น  Co Working Space เ คร ื ่ อ งม ื อ

วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ศูนย์สัตว์ทดลอง 

และศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย ซึ่งสามารถเป็น

พืน้ที่เรียนรู้และพัฒนาเชิงพืน้ที่ได้ 

S6 สถาบันฯ มีบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถ

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีได้เร็ว  

S7 สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร

โดยมีการจัดอบรมภายในและการสนับสนุนให้

บุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

S8 สถาบันฯ มีแพลตฟอร์มในการให ้บร ิการท ี่

หลากหลายและเป ็นส ่วนงานท ี ่บ ูรณาการ

เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลายแห่ง และมีเครือข่าย

เชิงพื้นที ่เข้มแข็ง ทำให้สามารถพัฒนางานให้

กว้างขวางและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนทั้งในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

S9 ส ถ า บ ั น ฯ  ท ำ ง า น ร ่ ว ม ก ั บ ช ุ ม ช น แ ล ะ

ภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากมาอย่างต่อเนื ่อง 

ทำให ้ม ีข ้อม ูลความต้องการของช ุมชนและ

ผู้ประกอบการ (Demand Side) ที่สามารถนำมา

W5 ห้องปฏิบัติการและศูนย์สัตว์ทดลองของสถาบัน

ฯ ยังไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล  

W6 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผลงานที่ดี

ของสถาบันฯ ยังมีจำนวนน้อย  

W7 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการของสถาบันฯ ในปัจจุบ ันย ังไม่ เพ ียง

พอที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการ

ดำเนนิงานครบถ้วน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

เช ื ่อมโยงก ับองค ์ความร ู ้ และน ักว ิจ ัยจาก

มหาวิทยาลัย (Supply Side) ได้ 

S10 สถาบันฯ ทำหน้าที่เป็น Node การดำเนินงาน

สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมและการบริการ

วิชาการ เช่น เป็นหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อ

สังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๒ และเป็นศูนย์

ประสานงานโครงการ Talent Mobility เป็นต้น 

S12 สถาบันฯ มีหน่วยงานย่อยที่มีความหลากหลาย 

ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาผูป้ระกอบการ การ

พัฒนาและต่อยอดไปสู่นวัตกรรม การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒธรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 รัฐบาลให้การส่งเสริม สนับสนุนการนำองค์

ความรู ้ผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง

ปัญญาของมหาวิทยาลัยมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ทั้ง

ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 

O2 มหาวิทยาลัยพะเยามีต้นทุนด้านงานวิจัย องค์

ความรู ้ และอาจารย์ที ่มีความสามารถในการ

ทำงานร ่วมก ับช ุมชนและภาคอุตสาหกรรม

จำนวนมาก ที ่ให ้สถาบันฯ สามารถต่อยอด

ผลงานวิจ ัยหรือองค์ความรู ้น ั ้นไปสู ่การใช้

ประโยชน์ 

O3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานใน

ระดับกระทรวงโดยการรวมกลุ่มภารกิจต่างๆ 

เข้ามาอยู่ในหน่วยงานเดียวกันของกระทรวง อว. 

มีความสอดคล้องกับโครงสรา้งของสถาบันฯ  

T1 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

น่า (COVID-19) ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื ่อง 

ทำให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เช่นการจัด

อบรม สัมมนาต่างๆ ยังมีอุปสรรค 

T2 คู่แข่งในภารกิจหลักมีจำนวนมากขึ้น และสภาพ

การแข่งขันของงานบริการเพิ ่มขึ ้นจากการที่

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องแสวงหา

รายได้เข้าหน่วยงานเช่นเดียวกัน 

T3 เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการมีราคาสูงและมีค่า

บำรุงรักษาสูง ทำให้การจัดหาเครื่องมือใหม่ๆ 

และจัดหางบประมาณค่าบำรุงรักษาทำได้ยาก

ขึน้ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O4 การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมี

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ทำให้

สถาบันฯ สามารถบูรณาการกับแผนงานและ

แหล่งงบประมาณอื ่นๆ เช่นงบประมาณจาก

แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ เป็น

ต้น 

O5 ชุมชนและผู ้ประกอบการให้ความสำคัญและ

ตื่นตัวกับการใช้นวัตกรรม จึงทำให้เกิดงานใน

ลักษณะที่เป็น Demand driven หรือ Outside in 

มากขึ้น 

O6 แหล่งงบประมาณด้านการวิจัย นวัตกรรมและ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับการ

ให้ทุนเพื่อพัฒนาเชงิพื้นที่มากขึ้น 

O7 นโยบายของผู ้บริหารมหาวิทยาลัยในการให้

สถาบันฯ มีผลงานอย่างต่อเนื ่อง และให้การ

สนับสนุนในการดำเนินงาน เป็นแรงผลักดันใน

การปฏิบัติงาน 

O8 งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยส่วน

ใหญ่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

พะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และ

แผนพัฒนา BCG Economy ทำให้มีโอกาสในการ

ต่อยอดงานว ิจ ัยและนว ัตกรรมไปสู ่การใ ช้

ประโยชน์สูง 

T4 การจัดทำมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการ

ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต้องใช้เวลาและ

ค่าใชจ้่ายสูง 
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 

2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน 

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา จงึมุ่งเน้นสรา้งความเข้มแข็งของสังคมด้วย

การเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ 

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” 

ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ ่งที ่ดี อันจะนำมาซึ ่งชื ่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคม

ประเทศชาติ และนานาชาติ 

พันธกิจ  2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

เป้าประสงค์  2.1) ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม มคีุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชน

และสังคม สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

2.2) ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มคีุณภาพสามารถ

สร้างรายได้เชงิพาณิชย์ 

2.3) คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และ

มุ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and 

Frontier Research) 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการด้านนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแบบบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดระบบนิเวศด้านการพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ครอบคลุม

ตั ้งแต่การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม การต่อยอดและพัฒนาต้นแบบจาก
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ผลงานวิจัย การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่การใชป้ระโยชน์ 

2. จัดระบบให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

และการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอด

เทคโนโลยีแก่นักวิจัย 

3. พัฒนาเครอืข่ายนักจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาระดับคณะ 

4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยต่างคณะ เพื่อให้เกดิ

ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมที่ต้องใช้องค์ความรู ้แบบบูรณาการ

ศาสตร ์

5. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยในคณะต่างๆ 

สามารถดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

6. การจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (IP 

Catalogue) เพื่อเพิ่มโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทรัพย์สินทางปัญญา

ของมหาวิทยาลัย 

7. จัดทำประกาศต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม การถ่ายทอด

เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา และการบริการวิชาการของสถาบันฯ เพิ่มเติม 

เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันฯ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์และเชิงสังคมของ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  และผู้ใช้

ประโยชน์ 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ

สถาบันฯ และของคณะต่างๆ ให้มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการงานวิจัยสู่

การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์และเชิงสังคม 

2. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรม เช่นหลักสูตร Certified Innovation Manager 

3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยด้านการจัดทำข้อเสนอโครงการด้าน

นวัตกรรม เช่นการประเมิน Technology Readiness Level, การเขียน Business 

Model Canvas, การทำ Technology Roadmap, การประเมินผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ และการประเมนิผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ  
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4. แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และ

บุคลากรสามารถทำงานร่วมกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรมและมีการนำ

ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น Talent 

Mobility, หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงสังคม คลินิกเทคโนโลยี 1 ตำบล 1 

มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

5. พัฒนาระบบและกลไกในการอำนวยความสะดวกและพัฒนาบุคลากรที่

ให้บริการด้านการบริการวชิาการของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดการสรา้งรายได้ผ่าน

กลไกบริการวิชาการมากขึ้น 

6. จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างนักว ิจ ัยและผู ้ใช ้ประโยชน์จาก

ผลงานวิจัย เพื่อรับโจทย์ความต้องการและเพิ่มโอกาสในการนำผลงานวิจัย

ไปสู่การใชป้ระโยชน์ 

7. พัฒนานักวิจัยรุ ่นใหม่ให้สามารถเป็นนวัตกรและทำงานร่วมกับชุมชนและ

ภาคอุตสาหกรรมได้โดยใช้ศักยภาพของนักวิจัยที่มีประสบการณ์ (การโค้ชชิ่ง

นักวิจัยรุ่นใหม)่ 

 

พันธกิจ  3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

เป้าประสงค์  3.3) ผู้ประกอบการในพื้นที่ มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ ้นและสังคม สู่การมี

คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแนวคิดและทักษะในการเป็นผู ้ประกอบการและส่งเสริมการสร ้าง

ผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้นวัตกรรม หรือที่มีฐานจากศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และทรัพยากรท้องถิ่น แก่นิสิตและผูข้อรับบริการ 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมการพัฒนาแนวคิดและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นิสิต 

โดยเชื ่อมโยงกับกิจกรรมการเร ียนการสอน และการพัฒนานิส ิตของ

มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ เช่นกิจกรรม Startup Thailand League, Startup 

Boot Camp, Entrepreneurial Ecosystem Development, Research to Market  

2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่

ขอรับบริการจากสถาบันฯ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
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3. ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจใหม่และบ่มเพาะธุรกิจจากงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น ให้สามารถก่อตั้ง

เป็นธุรกิจและเตบิโตได้ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งทุนและผู้ประกอบการภายนอกเพื่อ

สนับสนุนการสร้างผู ้ประกอบการใหม่และการเป็นที ่ปรึกษาธุรกิจให้กับ

ผูป้ระกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ศูนย์ประสานงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ให้

สามารถต่อยอดไปสู ่การพัฒนานวัตกรรมจากภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นและ

ทรัพยากรท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืด้านการพัฒนานวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และการสร้างผู ้ประกอบการใหม่กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ

สถาบันการศึกษา ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนากลไกในการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือของแหล่งทุนและ

หน่วยงานความร่วมมือด้านนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกำหนดตัว

บุคคลผู้รับผดิชอบในการประสานงานแต่ละแหล่งทุน/หนว่ยงาน 

2. พัฒนาความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาคเอกชนที่มีศักยภาพใน

การร่วมกับมหาวิทยาลัยในการทำการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เช่นสภาอุตสาหกรรม หอการคา้ และเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ 

3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอด

เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย  

4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลโครงสร้างพื ้นฐานภาครัฐด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง

หน่วยงาน 

5. จัดกิจกรรมเพื ่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรม การถ่ายทอด

เทคโนโลยี หรือทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพการให้บริการเพื่อให้มีการนำผลงานวิจัย 

องค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรท้องถิ่น ไปสู่

การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์และเชิงสังคม 
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แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อยกระดับการให้บริการในการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เขิง

พาณิชย์และเชิงสังคม เช่นโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร ห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ อุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคเหนือลา้นนาตะวันออก เป็นต้น 

2. ยกระดับมาตรฐานและการให้บริการของห้องปฏิบัติการและศูนย์สัตว์ทดลอง

ให้สามารถใหบ้ริการแก่นักวิจัยและบุคคลภายนอกได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. จัดทำโครงการต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานวัฒนธรรม 

(Cultural Entrepreneur) และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio-Circular-

Green Economy) 

4. จัดก ิจกรรมคลิน ิกบร ิการให ้คำปร ึกษาเก ี ่ยวก ับการใช ้เคร ื ่องม ือใน

หอ้งปฏิบัติการและการใชส้ัตว์ทดลองเพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 

5. พัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อยกระดับการ

ให้บริการในทุกงานย่อย 

6. พัฒนาศูนย์บริการเชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ ที่ส่งเสริมการนำงานวิจัยและ

นว ัตกรรมไปใช ้ประโยชน์เช ิงพาณิชย ์ ให ้บร ิการถ ่ายทอดงานว ิจ ัยสู่

ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการจัดอบรม 

พันธกิจ 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ 5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

5.2 การบริหารงานมธีรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกือ้หนุนและมีประสทิธิภาพ 

5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)  

5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  

5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE 

Management and Development)  
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5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green)    

กลยุทธ์ที่ 6  แสวงหารายได้จากการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานในกำกับที่

สามารถสร้างรายได้และบริหารรายได้ของหน่วยงานด้วยตนเอง สร้างรายได้แก่

มหาวิทยาลัย และมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ในนามของมหาวิทยาลัย (UP Product) และดำเนินการผลิต

เป็นสินคา้จำหน่ายเพื่อสรา้งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

2. จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน

ภายนอกด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นงบลงทุนและงบ

ดำเนนิงานของสถาบันฯ และมีการจัดสรรรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาระบบการให้บริการแบบมีค่าใช้จ่าย เช่นการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

การให้บริการด้านสัตว์ทดลอง การให้บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

และการใชง้านเครื่องมอืต่างๆ 

4. จัดบริการวิชาการในลักษณะของศูนย์ฝึกอบรมและจัดการฝึกอบรมเพื่อ

แสวงหารายได้ 

5. พัฒนางานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทรัพย์สินทางปัญญาและองค์

ความรูจ้ากผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชนในลักษณะของการ Licensing 

6. เปิดช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและผลิตภัณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยทำการวิจัยหรือบริการวิชาการร่วมกับผู้ประกอบการ โดยเป็น

ช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ (UP Inno Shop) 

7. พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบันโดยส่งเสริมคนดีมี

ความสามารถ และมีคุณภาพชวีิตในการทำงานที่ดี 

8. สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิด

การเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานระหว่างงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ 

9. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร และจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรที่เป็นลูกจ้าง

เงินรายได้ของสถาบัน 

10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ม ีความคล่องตัวเพิ ่มมากขึ ้นโดยนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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11. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรทั้งการสื่อสารภายนอกและการสื่อสารภายใน 

เพื่อเป็นกลไกการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายการบริหาร ทำให้เกิดการ

ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดขีององค์กร 
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ตัวชี้วัดสถาบันนวัตกรรมแล่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความสำเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา แถลง

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมฯ ที่สอดคล้อง

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569  

ต่อประชาคมสถาบันนวัตกรรมฯ  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมฯ 

ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน  

2) จัดตัง้คณะกรรมการ หรอืคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  

 4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผล ด้วยเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตาม

หลักวิชาการ  

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับ

การประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชีว้ัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับ ผูอ้ำนวยการ หัวหน้างาน และ

บุคลากรรายบุคคล  
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3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ และ

ตามรอบเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิง

ปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน

นวัตกรรมฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

 การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่น งบประมาณสำหรับการดำเนิน

โครงการ การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนองต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล และการ

รวบรวมข้อมูลที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ

ของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี และยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมฯ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 12 เดือน โดยกำหนดใหม้ีการประเมิน ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2565 – 2569 นี ้  

ได้กำหนดให้มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึงกำหนดให้มี

การตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกำหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสำนัก

งบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

 3) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  
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3.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัดต่อสำนัก

งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

3.3 รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  

4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ 

มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเร ียนรู ้ผ ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร นอกจากนี้ 

ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ ่งจะนำไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 4.3.2 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

    การประเมนิผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 
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4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมนิผลลัพธ์ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์

พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 

 

 

---------------------------------- 


