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คำนำ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

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

2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และ

ประกาศราชกิจจานุเษกษา เรื ่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 การจัดทำแผนฯ ฉบับนีไ้ด้จัดทำโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ แผนการเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่างองค์กร 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

และแนวทางการตดิตามประเมินผล เป็นต้น  

 ในนามของผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณ

คณะกรรมการและบุคลากรของสถาบัน ที่ให้ความร่วมมือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2566 – 2570 นีจ้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 

           ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 

              ผูอ้ำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  



 

สารบัญ  
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 1.2 หลักสูตรและบริการ   
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 1.4 ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑติ     

               สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
 

ส่วนที่ 2  การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของส่วนงาน   

            2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)     
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ส่วนที่ 3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน   
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

1.1 ประวัติความเป็นมาของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  

 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 

2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

พะเยา ใช้อักษรย่อว่า สนท.มพ. ใช้คำเป็นภาษาอังกฤษว่า UNIVERSITY OF PHAYAO INNOVATION AND 

TECHNOLOGY TRANSFER INSTITUTE (UP ITI) เป็นส่วนงานอื่น ตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 

  วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ดังต่อไปนี ้ 

(1) สนับสนุนการบริหารจัดการนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ให้

เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศ รวมถึงส่งเสริมการคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยากรชวีภาพ ภูมปิัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

(2) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง

ทรัพยากรต่าง ๆ สู่มหาวิทยาลัย เพื่อนำมาสนับสนุนการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  

  (3) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง

ทรัพยากรต่าง ๆ สู่มหาวิทยาลัย เพื่อนำมาสนับสนุนการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  

(4) เอื้ออำนวยให้มีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  



 

(5) นำความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศ มาเชื่อมโยงกับการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาต่อยอดใหเ้ป็นนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการใชป้ระโยชน์งานวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มี

อยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

(6) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม และงานด้านบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย  

(7) สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยทั้งด้านความรู้ กำลังคน โครงสร้าง

พืน้ฐาน และวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและชุมชน  

(๘) ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ใช้นวัตกรรมจากองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัย  

(๙) สร้างกลไกในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 

 

การแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานและการบริหารงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เพื่อให้การดำเนินงานและการให้บริการของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแบ่ง

หน่วยงานภายใต้การดำเนนิงานของสถาบัน และมีฐานะเทียบเท่ากอง ดังนี้  

  (1) สำนักงานสถาบัน มีภารกิจด้านการบริหารทั่วไป ครอบคลุมถึงการสารบรรณ การ

พัสดุ การเงินและบัญชี การงบประมาณและแผน การบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

สื่อสารองค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศ และงานอื่นที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด โดยจัดให้มี

บริการที่สะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ   

  (2) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มีภารกิจด้าน การ

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมและเขตนวัตกรรม เช่น 

อุทยานวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะธุรกิจ การ

ใหบ้ริการแก่ภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนใหบุ้คลากรวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปเพิ่มความสามารถการแข่งขัน

แก่ภาคเอกชน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนานวัตกรรมสู่การใชป้ระโยชน์ โดยจัดใหม้ีบริการที่สะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   



 

  (3) กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม มีภารกิจด้านการส่งเสริมการให้บริการ แก่

ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนรวมถึงสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่น การ

ให้บริการเครื่องมอืและอุปกรณ์การวิจัย การให้บริการวเิคราะห์ทดสอบ การรับรองมาตรฐานการให้บริการ

สัตว์ทดลอง การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่โรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยจัดให้มบีริการที่สะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

 ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ 

“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยนโมเดล

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

ประการที่สำคัญได้แก่ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้านวัตกรรม เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยอาศัยจุดแข็ง

ของประเทศ 2 ประการ คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมมาสร้าง

ความสามารถการแข่งขัน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

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 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้านการ



 

จัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา การปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรม

เสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจั ยและ

พัฒนา การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม การสนับสนุนงานวิจัย

เชิงพาณิชย์ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างและเร่ง

การเติบโตของผู ้ประกอบการใหม่ที ่ ใช้นวัตกรรม ( innovative startup) โดยเฉพาะผู ้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบและกลไกในการทำงาน

ในการสนับสนุนด้านนี้โดยตรง โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดย

เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ใน

การนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม และสนับสนุนการนำ

ผลงานวิจัย นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของบุคลากรจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยไป

ต่อยอดหรือทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

ในภาคเหนือใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจของภาคเหนือ สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนจำนวนมาก และเป็นกลไกสำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยาในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัย 4.0 สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่โมเดล Thailand 4.0 และเพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อสนองตอบ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยามีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  



 

1.1.2 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 

 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก สู่ความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. บริการวิชาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

การมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี ้วัด

สำหรับวัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  

ดังตารางต่อไปนี ้

 

1.1.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  

 ภาระกิจหลักในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ

ให้บริการแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย และผูม้าขอรับบริการ  

(2) พัฒนาทักษะความเป็นผูป้ระกอบการใหก้ับนิสิต และใหค้ำปรึกษาทางธุรกิจการบ่มเพาะธุรกิจ 

และการใหบ้ริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้มาขอรับบริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

(3) ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม โดยต่อยอดงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และหรือเชิงสังคม โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ   



 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหรือร่วมกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นในการจัดตั ้ง

องค์กรนิติบุคคลแบบหนึ่งแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนหรือเข้าถือหุ้นในกิจการที่ได้นำทรัพย์สิน

ทางปัญญา ผลงานวิจัย หรอืนวัตกรรม ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจหรอืกิจการเพื่อสังคม 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้

สามารถก่อตั้งธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคม โดยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย  

(6) ให้บริการวิชาการ บริหารโครงการ และอำนวยความสะดวกงานบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพ ตามประกาศหรอืหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

(7) พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เช่น 

อาคาร สถานที่ หอ้งปฏิบัติการ เครื่องมือวจิัย สัตว์ทดลอง การวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น  

(8) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน เพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถในการ

ทำงานและการใหบ้ริการ  

(9) แสวงหารายได้จากการดำเนินงานสถาบัน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานใน

กำกับที่สามารถสร้างรายได้ และบริหารรายได้ของหน่วยงานด้วยตนเอง  

(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

1.3 กระบวนการจดัทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

 

  กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อใหส้อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง

กับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการสร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-based economy และการทำงานแบบจตุร

ภาคี (Quadruple Helix) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดให้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่



 

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการตาม

กระบวนการดังนี้ 

  กระบวนการที่ 1 [เมษายน 2565] ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและ

แผนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัวชี้วัดผล

ศักยภาพองค์กร และผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการเปรียบเทียบ  

(Benchmark) จากการจัดอันดับใน Ranking ในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น THE (Times Higher Education) 

SCOPUS  

 รับมอบนโยบายมหาวิทยาลัยพะเยา ตามนโยบายการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิง

พื้นที่ (SDG Localization) ตามข้อกำหนดของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  กระบวนการที่ 2 [พฤษภาคม-มิถุนายน 2565] ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน

นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา  และมหาวิทยาลัย เพื ่อการเชื ่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีผู้บริหารและ

บุคลากรของสถาบัน เข้าร่วม จุดประสงค์คือให้หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบัน

นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  

กระบวนการที่ 3 [กรกฎาคม-สิงหาคม 2565] นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้เป็น

ข้อมูลในการพิจารณาและนำมาวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบัน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมทั้ง

เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา  

 



 

  กระบวนการที่ 4 [สิงหาคม 2565] จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) โดย

พิจารณาจากผลในกระบวนการที่ 3 ร่วมกับข้อคิดเห็นในการบริหารและการดำเนินงานของสถาบัน

นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จากผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน เพื่อวาง

แผนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ประชุมบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อชี้แจงแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs เพื่อการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

พะเยากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้

ท ี ่ปฏิบัติงานมีความรู ้ความเข้าใจในการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ก ับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) และสามารถนำมาใช้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของ

สถาบัน 

  กระบวนการที ่ 5 [สิงหาคม 2565] รับนโยบายและวิสัยทัศน์จากอธิการบดี สถาบันจัดทำ

แผนพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์  

 กระบวนการที่ 6 [สิงหาคม 2565] เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ฉบับ

สมบูรณ์ ต่อมหาวิทยาลัย 

 กระบวนการที ่ 7 [ตุลาคม 2565] ประกาศใช้แผนพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

  



 

1.4 เป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

                                                                       

                           

                 

                       

                     

                              

           

                           

                      

       

                      

                         

            

            

           

           

                          

                        

              

                     

                     

              

                  

                          

                         

                           

             

                   

                

                          

                                

               

                                 
                                                       

                                                          
                              

       

          



 

 เป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

• ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ

เพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ภายในสถาบันการศกึษาที่ได้มาตรฐาน 

- เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของประเทศไทยให้มีคุณสมบัติตรงตามความ

ต้องการของ ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

- การพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสติ และบุคลากรมหาวิทยาลัย 

• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

- การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน 

- การร่วมทำการวิจัยและพัฒนา และกระตุน้ให้ภาคเอกชนใหค้วามสำคัญกับการ

ทำ R&D และเกิดธุรกิจที ่ข ับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Innovation Driven 

Enterprise 

- การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย

ในภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย นิสิต 

และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

• บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

- ส่งเสริมการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนรวม 

- สนับสนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่น การให้บริการ

เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย  

- การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ การรับรองมาตรฐานการให้บริการสัตว์ทดลอง 

การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น การบริการวิชาการ แก่หน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย 

• ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

- สนับสนุนส่งเสริมการการพัฒนาผลงานวิจัยและผูป้ระกอบการทางวัฒนาธรรม 



 

- ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and 

Cultural Economy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของระบบเศรษฐกิจใหม่ เป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สิน ทางปัญญา ที่

เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมัยใหม่ใน การผลิตสนิค้าและบริการในรูปแบบใหม่เพื่อสรา้งมูลค่า 

• บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

- การบริหารงานและดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภบิาลและความโปร่งใสในการ

บริหารงาน 

 
 

  



 

1.5  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต 

1.5.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม 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 สู่สากลอย่างยั่งยนื” 

(University to Create Wisdom for Sustainable Community Development with Innovations 

of International Standards) 

ส่งเสรมิและผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม และประเทศ 

พันธกิจ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 

และยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ เป็นศูนย์กลาง

และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

เชงิพาณิชย์และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิต 

1) อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐาน 

วิชาชีพ และทักษะตามความตอ้งการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

2) อัตลักษณ์ทั่วไป: มสีุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มบีุคลิกภาพดี 

ค่านยิม

องค์กร 

U (Unity) : ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย 

P (Professional) : ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน 

สมรรถนะ

หลักของ

องค์กร  

(Core  

Competency) 

1. การผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน 

3. งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

4. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

6. มรีะบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล  



 

  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (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 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉม

ประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสรา้งและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

 มหาวิทยาลัยพะเยา จงึได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

(Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพใน

ศตวรรษที่ 21 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-based Economy) และ

การทำงานแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix) พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวิจัยและ

นวัตกรรมคุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นสมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และ

มุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภบิาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจติใจ” ใหเ้กิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี 

อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ  

 

1.5.2 บุคลากร (Workforce Profile)   

 (1) บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน

ทั้งสิ้น 5 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน ผู้ที่มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 

จำนวน 3 คน ผู้ช่วยอำนวยการ จำนวน 1 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิน้ 39  คน ประกอบ

ไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวนทั้งหมด 18 คน ลูกจ้างชั่วคราวสาย

บริการ สังกัดสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนทั้งหมด 21 คน และลูกจา้งช่ัวคราวของ

โครงการ สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนทั้งหมด 4 คน  



 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าหมายในการส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพ มีทัศนคติที่ด ีและมีความภาคภูมใิจในองค์กร มีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงอัตราส่วนจำวนผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

ตารางที่ 1  จำนวนผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ลำดับ บุคลากรสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน (คน) 

1 ผูบ้ริหารสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 

2 พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 18 

3 ลูกจา้งช่ัวคราวสายบริการ สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 21 

4 ลูกจา้งช่ัวคราวของโครงการ สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 

รวมทั้งสิ้น  48 



 

1.5.3 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งโครงสร้างองค์กรตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 
แผนภูมิท่ี 2 โครงสร้างองค์กร 

 
แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างการบริหารงาน 



 

1.5.4 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางต่อไปนี ้  

 

ตารางที่ 2  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

ผู้เรียน  

นสิิตระดับปริญญาตรี 

    

 

 

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

         

 

 

 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

1. จบการศึกษาตามกำหนดเวลา 

2. มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและมีเงินเดอืนท่ีเหมาะสม 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

4. มคีวามรู้และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 

 

1. จบการศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรูสู้่การทำงานทางวชิาการและวิชาชพี 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

4. มคีวามรู้และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 

 

1. ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน 

2. ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) 

ศษิย์เก่า 1. มีกจิกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

3. มีความรู้และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 

 

  



 

ตารางที่ 2  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความ

คาดหวัง (ต่อ) 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการวิจัย 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได ้

2. ดำเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัดได้ ตามคา่เป้าหมาย 

3. เกิดการวจิัยและพัฒนาและกระตุน้ให้ภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการทำ R&D 

และเกิดธุรกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรมหรือ Innovation Driven Enterprise 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความตอ้งการของชุมชน ผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหา

ได้อย่างย่ังยนื 

2. ความร่วมมอืระหว่างนักวิจัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

3. งานวจิัยและเทคโนโลยขีองมหาวิทยาลัยถูกนำไปพัฒนาต่อยอดโดยชุมชน เอกชนใน

พื้นท่ี 

4. ภาคเอกชนให้ความสำคัญกบัการทำ R&D และเกิดธุรกิจที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม

หรือ Innovation Driven Enterprise 

ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วชิาการ  

2. ขีดความสามารถทางเทคโนโลยแีละวิจัยของภาคเอกชนในพืน้ท่ีได้รับการพัฒนา 

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 



 

ตารางที่ 3 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการ

อุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 

สนับสนุนงบประมาณ - การพัฒนาทักษะความเป็น

ผู้ประกอบการ 

- การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 

(Upskill/Reskill) 

- การพัฒนาระบบนเิวศของ

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Ecosystem) 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line)  

หนังสือราชการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านการวิจัย 

แหล่งทุนวจิัย ร่วมสนับสนุนทุนวจิัย/บริการ

วชิาการ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/

สัญญารับทุน 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครอืข่าย ร่วมดำเนนิโครงการวจิัย/

บริการวิชาการ 

ข้อเสนอโครงการวจิัยท่ีปรากฏ

หน่วยงานเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษา  

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 

 

 

 

  



 

ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันนวัตกรรมและถา่ยทอดเทคโนโลย ี 

 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และ

เพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วเิคราะห์สภาวการณ์ของสถาบัน ไว้ดังนี้ 

 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)  

  

 1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 

 ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 4 ปี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย และผู้มาขอรับบริการ พัฒนาทักษะความเป็น

ผู้ประกอบการให้กับนิสิต และให้คำปรึกษาทางธุรกิจการบ่มเพาะธุรกิจ และการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้

มาขอรับบริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม โดยต่อยอดงานวิจัยและ

ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และหรือเชิงสังคม โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาระกิจส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

พะเยาที่ทำให้สามารถก้าวเข้าสู ่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact 

Rankings 2020 โดย Times Higher Education ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-

600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับของ Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลัย

พะเยาติดอันดับที่ 14 ของไทย และอันดับที่ 777 ของโลก และจากการจัดอันดับ Webometrics Ranking of 

World Universities หรือ Ranking Web of World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ และที่ 1,972 ของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 

  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 

 2) บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

พะเยาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมี

ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการ



 

เรียนการสอนแบบบูรณาการและให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กลับไป

พัฒนาชุมชน (2) การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวิจัยและนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ ่งพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปใน

ขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบพี่เลี ้ยงนักวิจัย (3) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศ  มุ่งพัฒนาบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชนในระดับเทศบาลตำบล ให้ได้มีการพัฒนา

สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ (4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

มุ่งใช้ Culture Enterprise เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้

ให้ชุมชนด้วยผลงานพื้นถิ่นสินค้าจากวิถีชีวิตประจำวัน (5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือ

นานาชาติ มุ่งพัฒนาด้วยการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศ สร้างการเชื่อมต่อและ

เข้าถึงกันอย่างไร้พรมแดน และ (6) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การ

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการใช้ระบบสารสนเทศมาเป็นกลไกในการทำงาน ติดตาม ประเมินผล บน

แพลตฟอร์มดิจิทัล 

 3) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีระบบการบริหารงานและการปรับปรุงการ

ดำเนินงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมุ่ งสู่ การเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ อย่ างมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) มกีารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขั้นตอนการดำเนินโครงการ โดยใช้วงจรคุณภาพ 

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

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของ

ตนและองค์กร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการ 

ทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานปลัดกระทรวง 

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

  



 

2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์  

 

 (1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey  

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Structure สถาบันนว ัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มี

โครงสร้างองค์กรแบบบูรณาการซึ ่งประกอบไป

ด้วย กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มีภารกิจด้านการส่งเสริม

การพัฒนานวัตกรรมสู่การใชป้ระโยชน์ การบริหาร

จัดการพื ้นที ่นวัตกรรมและเขตนวัตกรรม เช่น 

อุทยานวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญา การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การบ่ม

เพาะธุรกิจ การให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม การ

สนับสนุนให้บุคลากรวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปเพิ่ม

ความสามารถการแข่งขันแก่ภาคเอกชน การวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 

และกิจกรรมอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการพัฒนา

นวัตกรรมสู ่การใช้ประโยชน์ กลุ ่มงานบริการ

วิชาการเพื่อสังคม มีภารกิจด้านการส่งเสริมการ

ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนรวมถึง

สนับสนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เช่น การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย 

การให ้บร ิการว ิ เคราะห ์ทดสอบ การร ับรอง

มาตรฐาน การให้บริการสัตว์ทดลอง การเพิ่ม

มูลค่าทรัพยากรท้องถิ ่น การบริการวิชาการแก่

โรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และ

สำนักงานสถาบัน ที่มีภารกิจด้านการบริหารทั่วไป 

ครอบคลุมถึงการสารบรรณ การพัสดุ การเงินและ

เป ็นหน ่วยงานท ี ่ม ีความหลากหลายในการ

ดำเนินงานทำให้ต้องมีการจัดระบบการบริหาร

จัดการและการดำเนินงานให้เหมาะสมกับแต่ละ

งานเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 



 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

บัญชี การงบประมาณและแผน การบริหารงาน

บุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารองค์กร 

ความร่วมมือระหว ่างประเทศ และงานอื ่นท ี่

คณะกรรมการอำนวยการกำหนด    โดยจัดให้มี

บริการที่สะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เพื่อ

สนับสนุนการดำเนนิงานของหน่วยงาน  

2. System มีการจัดระบบงานตามหน้าที ่ของสถาบัน ให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องและตัวชี้วัดตามข้อตกลงกับหน่วยงาน

ภายนอก การใช้ทรัพยากรกลางร่วมกันอย่างมี

ประส ิทธ ิภาพ และการให ้ผ ู ้ ร ับบร ิการเป็น

ศูนย์กลาง การดำเนินงานตามภาระกิจที่มีความ

หลากหลายและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ

ดำเนินงาน จึงมีการออกระเบียบ ประกาศ ที่

เกี ่ยวข้องต่อการดำเนินงาน ที ่นอกเหนือจาก

ระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ และมี

การพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายของหน่วยงาน ให้

สอดคล้องกับกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา และมี

การแต่งตั ้งหัวหน้างานเพิ ่มเติมตามบริบทการ

ดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานตามกล

ยุทธ์และภาระกิจของหน่วยงาน และรายงานต่อ

ผู้บริหาร 

บุคลากรยังต้องพัฒนาความเชี ่ยวชาญในการ

ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานใหม่ๆ ที่

ตอ้งมีการจัดระบบใหม่ 

3. Strategy ม ีการวางแผนกลยุทธ ์ท ี ่สามารถตอบสนอง

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและ

มีภาระกิจการดำเนินงานแบบบูรณาการเชื่อมโยง

การดำเนินงานโดยเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเป็น 

Intermediary และสอดคล้องกลับยุทธ์ศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การดำเนนิงานตามภาระกิจการให้บริการส่วน

ใหญ่ขึน้อยู่กับตัวช้ีวัดจากแหล่งทุนภายนอก 



 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

4. Skill การดำเนินงานในการให้บริการโดยบุคลากร และ

โครงสร้างพื ้นฐานของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเช่น 

- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม 

และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ

ให้บริการแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย และผู้มา

ขอรับบริการ  

- การพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับ

นิสิต และให้คำปรึกษาทางธุรกิจการบ่มเพาะ

ธุรกิจ และการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้มาขอรับ

บริการ ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย   

- การพัฒนานวัตกรรม โดยต่อยอดงานวิจัยและ

ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์และหรือเชิงสังคม โดยสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร

ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ   

- การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหรือ

ร่วมกับนิต ิบ ุคคลหรือบุคคลอื ่นในการจัดตั ้ง

องค์กรนติบุิคคลแบบหนึ่งแบบใด ท่ีมีวัตถุประสงค์

เพื ่อร่วมลงทุนหรือเข้าถือหุ ้นในกิจการที ่ได้นำ

ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม 

ไปใชใ้นการดำเนินธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคม 

- การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย หรือนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้

สามารถก่อตั้งธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคม โดยใช้

ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย 

หรือนวัตกรรมของมหาวทิยาลัย  

- การให้บริการวิชาการ บริหารโครงการ และ

อำนวยความสะดวกงานบริการว ิชาการของ

การดำเนนิงานตามภาระกิจการให้บริการแบบ

บูรณาการบุคลากรจะตอ้งมีความรู้เฉพาะทาง 

และได้รับการพัฒนาตลอดเวลา 



 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ตามประกาศหรือ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

- การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่

สังคมโดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เช่น 

อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ เครื ่องมือวิจัย 

สัตว์ทดลอง การวิเคราะห์ทดสอบ 

5. Staff สถาบ ันนว ัตกรรมและถ ่ายทอดเทคโนโลยี

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง

กับการให้บริการด้านต่างๆ ของสถาบัน ทำให้

บุคลากรมคีวามโดดเด่นในการให้บริการ เช่น การ

ฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร เพื่อให้บริการ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินสถานที่

ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อให้บริการในการตรวจประเมินสถานที่ผลิต

ให้กับผู้ประกอบการในพื้นท่ี การพัฒนาทักษะของ

บุคลากรในการบ่มเพาะธุรกิจ การฝึกอบรมเพื่อ

รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการ

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 

 

6. Style สถาบันวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการ

แต่งตั ้งห ัวหน้างานเพิ ่มเติมนอกเหนือจากท ี่

มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นไปตามบริบทการ

ดำเน ินงานของสถาบ ัน เพ ื ่อกำก ับด ูแลการ

ดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงานให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ร่วมกับผู้บริหารของสถาบัน 

 

7. Shared 

Value 

บุคลากรของสถาบันมีแนวคิด ค่านิยมร่วมกันใน

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็น

หน่วยงานจัดหารายได้จากการวิจัยและนวัตกรรม 

 



 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศ 

ความคาดหวังขององคกร 

 

 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis   

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลและ

กฎหมาย (Political) 

รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื ่อนการ

พัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่ง

เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อยอดจากจุด

แข็งของประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยง

กับหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน และเป็นการ

ดำเนินงานร่วมกันทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน 

ภาครัฐ และภาควิชาการ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

ด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 สร ้างความย ั ่ งย ืนของฐาน

ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

วัฒนธรรมด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

และการใชป้ระโยชน์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ

ฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ 

ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยสีมัยใหม่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน  

ความพร้อมของบุคลากรด้านการวิจัยยัง

มีจำนวนไม่มากพอตามความต้องการใน

ก า ร พ ั ฒ น า ข อ ง  ช ุ ม ช น  แ ล ะ

ภาคอุตสาหกรรม 



 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการ

ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ทำให้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการ

พัฒนาได้ในทุกมิติ 

2. สภาวะเศรษฐกจิ 

(Economic and En-

vironment) 

จากรายงานแนวโน้มธุรกิจ ของประเทศและ

ภูมิภาคเป็นรายไตรมาส โดยธนาคารแห่งประเทศ

ไทย  

- ภาคการผลิต โดยเฉพาะธุรกิจผลิตเพื่อส่งออก

ตามความต้องการประเทศคู่ค้าที่มีต่อเนื่อง แม้จะ

ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตสูงขึ ้น แต่

ธุรกิจมีการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ อาทิ ปรับ

สูตรการผลิต เปลี่ยนวัสดุบรรจุภัณฑ ์

- ข้อจำกัดด้านแรงงาน หลายธุรกิจประสบปัญหา

ขาดแคลนแรงงานทักษะพื้นฐาน ทำให้ธุรกิจเน้นให้

พนักงานเดิมทำงานหลายทักษะมากขึน้ 

- แนวโนม้ภาวะธุรกิจในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 คาด

ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน 

และขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามการ

เปิดประเทศเต็มรูปแบบ การผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวมากขึ้น โดยเฉพาะ

ธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ โครงการกระตุน้การใช้

จ ่าย เช่น เราเที ่ยวด้วยกัน มีส่วนช่วยต่อภาค

ท่องเที่ยวได้บ้าง ประกอบกับธุรกิจการผลิตมีการ

ขยายกำลังการผลิตจากคำสั ่งซ ื ้อจากลูกค ้า

ต่างประเทศที่ยังมีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ

การค ้าม ีแนวโน ้มทรงต ัวจากไตรมาสก ่อน 

เนื่องจากยังมแีรงกดดันกำลังซื้อจากค่าครองชีพท่ี

ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก Micro SME 

และชุมชน ยังไม่กล้าที่จะลงทุนเพิ่มหรือ

ขยายการผล ิตทำให ้งานว ิจ ัยหร ือ

เทคโนโลยีที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยยังถูก

นำไปต่อยอดนอ้ย 



 

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

มีแนว โน้มสูงขึ้นต่อเนื่องนอกจากนี้ ยังคงมีปัจจัย

ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจกระทบต่อการ

ฟื้นตัวของธุรกิจส่วนใหญ่ ทั ้งค่าครองชีพและ

ต้นทุนที่สูงขึ้น ปัญหา Supply disruption ที่ยังไม่

คลี่คลายรวมถึงการแพร่ระบาดของ Omicron สาย

พันธ์ุย่อย BA.4 BA.5 และไวรัสฝีดาษลงิ  

ซึ่งการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในพื้นที่เป็นหนึ่งในภาระกิจของสถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3. การเมอืง สงัคม 

และวัฒนธรรม 

(Socio and Cul-

tural) 

การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่มุ่งการพัฒนา

เชิงพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการ

ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจฐานวัฒนธรรม ทำให้เกิด

การเชื่อมโยงการดำเนินงานกับสถาบันการศึกษา

ในพืน้ท่ีมากขึ้น 

การเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง สังคม 

และวัฒนธรรม ทำให้ต้องมีการปรับแผน

อย ู ่ตลอดเวลาตามสถานะการณ์ท ี่

เปลี่ยนไป 

4. เ ท ค โ น โ ล ยี

(Technology) 

การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื ่องและ

รวดเร็ว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนหันมา

ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิจัย

และเทคโนโลยเีพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง

ห ั นม า ล งท ุ นทา งด ้ า น  R&D เ พ ื ่ อ เพ ิ ่ ม ข ี ด

ความสามารถทางธุรกิจและเพื ่อให้เกิดความ

ยั่งยืนมากขึ้น 

บุคลากรทางด้านวจิัยและพัฒนา

เทคโนโลยยีังไม่เพยีงพอต่อความ

ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 

 

2.3 ความได ้ เปร ียบเช ิ งกลย ุทธ ์  ( Strategic Advantage)  และความท ้าทายเช ิ งกลย ุทธ์   

(Strategic Challenge) 

 จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Challenge) พบว่าสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีความได้เปรียบ

เชงิกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชงิกลยุทธ์ (Strategic Challenge) ดังนี ้

 



 

ตารางที่ 6 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  

การเตรยีมคนและเสริมสรา้ง

ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

SA 1. มีการดำเน ินงานเก ี ่ยวก ับการ

พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและ

ก า รพ ัฒนา ท ั ก ษะ ค วา ม เ ป็ น

ผู้ประกอบการ 

SC 1. เกิดนิสิตผู้ประกอบการและเกิดการ 

Spin-off ข อ ง บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 วิจัยและ

นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิ 

สังคม และชุมชน 

SA 1. มีกลไกการส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้

และการวจิัยร่วมกับภาคเอกชน 

SC 1. เก ิ ดผล ิตภ ัณฑ ์ และบร ิการจาก

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเกิด 

Startup ที ่ม ีการใช้ผลงานวิจัยหรือ

ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ท า ง ป ั ญ ญ า ข อ ง

มหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม   

SA 1. มีการให้บริการวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรม การให้บริการ

วิเคราะห์ทดสอบ การให้บริการ

สัตว์ทดลอง และมีการส่งต่อการ

ดำเนินงานเพื ่อพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในกลไกต่างๆ ภายใต้

การดำเนนิงานของสถาบัน 

SC 1. เก ิดรายได้จากการให้บร ิการทาง

วิชาการ และเกิดการยกระดับของ

เศรษฐกิจในพื้นที ่ เกิดมาตรฐานใน

ภาคการผลิต เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ 

และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึน้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  

ทำนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  

และสืบสานเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย  

SA 1. มกีารส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

เชงิสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม 

(Creative and Cultural Economy) ซึ่ง

เป็นส่วนหน่ึง ของระบบเศรษฐกิจ

ใหม่ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้

องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 

ทรัพย์สิน ทางปัญญา ท่ีเชื่อมโยงกับ

พื้นฐานทางประวัตศิาสตร์ 

วัฒนธรรมเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

สมัยใหม่ใน การผลิตสนิคา้และ

บริการในรูปแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่า 

SC 1. เกิดผู ้ประกอบการฐานวัฒนธรรม 

หรือการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี

โดยใช ้ต ้นทุนทางว ัฒนธรรมมา

พัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม 



 

รายการ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 

บริหารจัดการทันสมัย มี

ประสทิธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภิบาล 

SA 1. การบริหารงานและดำเนินงานภายใต้

หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ในการบริหารงาน 

SC  

 

1. SA หมายถึง Strategic Advantages: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

2. SC หมายถึง Strategic Challenges: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  



 

ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจลสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 

2561-2580 และนโยบายคณะรัฐมนตร ีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา จึง

มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและ

ทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม 

พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐาน

นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ

บาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสี ยง 

การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ



 

ตารางที่ 7 แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 2566 - 2570 

พันธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการดำเนินงาน KPI 

1. วจิัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การสร้างงานวจิัยและ

นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคม และชุมชน 

2.1) ผลงานดา้นวจิัยและ

นวัตกรรม มีคุณภาพ 

เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สู่การมคีณุภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

2.2) ผลงานดา้นวจิัย 

นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ี

มคีุณภาพสามารถ

สร้างรายได้เชงิพาณิชย ์

2.3) คุณภาพผลงานวจิัย

และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่

ระดับสากล (World 

Ranking) และมุ่งสูก่าร

เป็นมหาวิทยาลัยใน

กลุ่มการวจิัยระดับแนว

หนา้ของโลก (Global 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบ

และกลไกบริหารจัดการ

ด้านนวัตกรรม การ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ

การบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาแบบ

บูรณาการเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1. จัดระบบนเิวศด้านการ

พัฒนานวัตกรรมตัง้แต่

ตน้ทางถึงปลายทาง 

ครอบคลุมตัง้แต่การ

พัฒนาแนวคิด

นวัตกรรม การต่อยอด

และพัฒนาต้นแบบจาก

ผลงานวจิัย การ

คุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

การส่งเสริมการนำ

ผลงานวจิัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ 

2. จัดระบบให้คำปรึกษา

ในการพัฒนา

ผลงานวจิัยไปสู่การใช้

ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

1. จำนวน Best Practice 

ท่ีใช ้BCG Model เป็น 

Platform ในการ

พัฒนาระบบนเิวศด้าน

วจิัยและนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อความ

เป็นอยู่ท่ีดทีางสังคม 

(Societal Well-Being) 

จำนวน 5 โครงการ/ปี 

2. จำนวนผลงานวจิัยรับ

ใชส้ังคมท่ีบูรณาการ

การเรียนการสอนการ

สร้างเครอืข่ายในการ

เรียนรู้ท่ีสนับสนุนการ

จัดอันดับมหาวทิยาลัย 

จำนวน 2 ผลงาน/ปี 



 

พันธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการดำเนินงาน KPI 

and Fron-tier Re-

search) 

และการใหค้ำปรึกษา

ด้านการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา

และการถ่ายทอด

เทคโนโลยแีก่นักวิจัย 

3. พัฒนาเครือข่ายนัก

จัดการนวัตกรรมและ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ระดับคณะ 

4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

เครอืข่ายความร่วมมือ

ของนักวิจัยต่างคณะ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ในการพัฒนานวัตกรรม

ท่ีต้องใชอ้งค์ความรู้

แบบบูรณาการศาสตร์ 

5. แสวงหาแหล่งทุน

สนับสนุนจากภายนอก

เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย

ในคณะต่างๆ สามารถ

3. จำนวนผลงานวจิัย

และนวัตกรรมท่ีนำไป

ประโยชน์จริงในชุมชน 

หรือใชป้ระโยชน์ในเชงิ

พาณิชย์ หรือท้องถิ่น

เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี

ทางสังคม (Societal 

Well-Being) จำนวน 

10 ผลงาน/ปี 

4. ผลการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยโลก 

SDGs 9 

5. จำนวนผลงานวจิัย

และนวัตกรรมท่ีได้รับ

การยอมรับใน

ระดับชาติ และ

นานาชาติ  



 

พันธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการดำเนินงาน KPI 

ดำเนนิงานดา้นการ

พัฒนานวัตกรรม และ

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6. การจัดทำเอกสารสรุป

ข้อมูลทรัพย์สินทาง

ปัญญาของ

มหาวทิยาลัย (IP Cata-

logue) เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการถ่ายทอด

เทคโนโลยจีากทรัพย์สิน

ทางปัญญาของ

มหาวทิยาลัย 

7. จัดทำประกาศต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

นวัตกรรม การ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ทรัพย์สินทางปัญญา 

และการบริการวิชาการ

ของสถาบันฯ เพิ่มเตมิ 
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เพื่อให้ครอบคลุมการ

ดำเนนิงานของสถาบันฯ  

   กลยุทธ์ท่ี 2  กลยุทธท่ี 2 พัฒนา

ศักยภาพดา้นนวัตกรรม

และการถ่ายทอด

เทคโนโลยสีู่การใช้

ประโยชน์เชงิพาณิชย์และ

เชงิสังคมของ อาจารย์ 

นักวจิัย นิสติ บุคลากร

ผู้ปฏบัิตงิาน และผู้ใช้

ประโยชน ์

 

1. จัดทำหลักสูตรการ

ฝึกอบรมอาจารย์ 

นักวจิัย และบุคลากร

ผู้ปฏบัิตงิานของสถาบัน

ฯ และของคณะต่างๆ 

ให้มีศักยภาพด้านการ

บริหารจัดการงานวจิัยสู่

การใช้ประโยชน์เชงิ

พาณิชย์และเชิงสังคม 

2. สนับสนุนให้อาจารย์

และนักวิจัยท่ีมีศักยภาพ

เข้าร่วมการอบรมใน

หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดการนวัตกรรม 

เช่นหลักสูตร Certified 

Innovation Manager 

 



 

พันธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการดำเนินงาน KPI 

3. พัฒนาศักยภาพ

อาจารย์และนักวิจัย

ด้านการจัดทำขอ้เสนอ

โครงการด้านนวัตกรรม 

เช่นการประเมิน Tech-

nology Readiness 

Level, การเขียน Busi-

ness Model Canvas, 

การทำ Technology 

Roadmap, การประเมิน

ผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ และการ

ประเมินผลตอบแทน

ทางสังคมของโครงการ  

4. แสวงหาแหล่งทุนจาก

ภายนอกเพื่อสนับสนุน

ให้อาจารย์ นักวจิัย 

นสิิต และบุคลากร

สามารถทำงานร่วมกับ

ชุมชนและ



 

พันธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการดำเนินงาน KPI 

ภาคอุตสาหกรรมและมี

การนำผลงานวจิัยไปสู่

การใช้ประโยชน์ โดย

ดำเนนิงานโครงการ

ต่างๆ เช่น Talent Mo-

bility, หน่วยขับเคลื่อน

นวัตกรรมเชงิสังคม 

คลินิกเทคโนโลย ี1 

ตำบล 1 มหาวทิยาลัย 

เป็นต้น 

5. พัฒนาระบบและกลไก

ในการอำนวยความ

สะดวกและพัฒนา

บุคลากรท่ีให้บริการ

ด้านการบริการวิชาการ

ของสถาบันฯ เพื่อให้

เกิดการสร้างรายได้

ผ่านกลไกบริการ

วชิาการมากขึ้น 
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6. จัดกิจกรรมสร้างความ

ร่วมมือระหว่างนักวิจัย

และผู้ใชป้ระโยชน์จาก

ผลงานวจิัย เพ่ือรับ

โจทย์ความตอ้งการและ

เพิ่มโอกาสในการนำ

ผลงานวจิัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ 

7. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้

สามารถเป็นนวัตกรและ

ทำงานร่วมกับชุมชน

และภาคอุตสาหกรรม

ได้โดยใชศ้ักยภาพของ

นักวจิัยท่ีมี

ประสบการณ์ (การโค้ช

ชิ่งนักวจิัยรุ่นใหม่) 

 



 

พันธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการดำเนินงาน KPI 

2. บริการวิชาการด้วย

องค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การบริการวิชาการด้วย

องค์ความรู้และนวัตกรรม

เพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

3.3) ผู้ประกอบการใน

พื้นท่ี มีศักยภาพในการ

แข่งขันสูงขึ้นและสังคม 

สู่การมคีุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาแนวคิด

และทักษะในการเป็น

ผู้ประกอบการและ

ส่งเสริมการสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่ท่ีใช้

นวัตกรรม หรือท่ีมีฐาน

จากศลิปะวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น และ

ทรัพยากรท้องถิ่น แก่นิสิต

และผู้ขอรับบริการ 

1. จัดกิจกรรมการพัฒนา

แนวคิดและทักษะใน

การเป็นผู้ประกอบการ

ให้แก่นิสติ โดยเชื่อมโยง

กับกิจกรรมการเรียน

การสอน และการ

พัฒนานิสติของ

มหาวทิยาลัยและคณะ

ต่างๆ เช่นกิจกรรม 

Startup Thailand 

League, Startup Boot 

Camp, En-trepreneur-

ial Ecosystem Devel-

opment, Research to 

Market  

2. พัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย และ

บุคคลภายนอกท่ีขอรับ

บริการจากสถาบันฯ 

1. จำนวน Best Practice 

ท่ีใช ้BCG Model เป็น 

Platform ในการ

พัฒนาระบบนเิวศด้าน

บริการวิชาการ เพื่อ

การพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อความ

เป็นอยู่ท่ีดทีางสังคม 

(Societal Well-Being) 

จำนวน 3 ผลงาน/ปี 

2. จำนวนชุมชนท่ีได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 1 

คณะ 1 ชุมชน

นวัตกรรม 

3. จำนวนพื้นท่ีเพื่อการ

เรียนรู้ UP Learning 

Space ส่งเสริมการ

สร้าง/พัฒนา พื้นท่ีการ

เรียนรู้ ท่ีดำเนนิงาน

ขับเคลื่อนโดย



 

พันธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการดำเนินงาน KPI 

ด้านการเป็น

ผู้ประกอบการ 

3. ส่งเสริมการจัดตัง้ธุรกิจ

ใหม่และบ่มเพาะธุรกิจ

จากงานวจิัย นวัตกรรม 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ

การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรท้องถิ่น ให้

สามารถก่อต้ังเป็นธุรกิจ

และเตบิโตได ้

4. สร้างเครอืข่ายความ

ร่วมมือกับแหล่งทุนและ

ผู้ประกอบการภายนอก

เพื่อสนับสนุนการสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่และ

การเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจ

ให้กับผู้ประกอบการ

ภายใตก้ารบ่มเพาะ

ธุรกิจของมหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัย/

บุคลากรของ

มหาวทิยาลัย จำนวน 

1 พื้นท่ี/ปี 

4. จำนวนชุมชน

นวัตกรรม จำนวน  

5. จำนวนนวัตกรชุมชน

ไม่ต่ำกว่า 10 คน 

6. สามารถเพิ่มรายได้/

ลดรายจ่ายของชุมชน 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  

7. จำนวนระบบส่งเสริม

การบริการด้าน

สุขภาพ/สาธารณาสุข

ท่ีทันสมัยฯ เพื่อสุข

ภาวะท่ีด ี
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   กลยุทธ์ท่ี 4 เสริมสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมือ

ด้านการพัฒนานวัตกรรม 

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

และการสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่กับ

หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชุมชน และ

สถาบันการศึกษา ใน

ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาต ิ

1. พัฒนากลไกในการ

ประสานงานเครอืข่าย

ความร่วมมือของแหล่ง

ทุนและหน่วยงานความ

ร่วมมือด้านนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

โดยกำหนดตัวบุคคล

ผู้รับผิดชอบในการ

ประสานงานแต่ละ

แหล่งทุน/หน่วยงาน 

2. พัฒนาความร่วมมอื

ระหว่างมหาวิทยาลัย

กับองค์กรภาคเอกชนท่ี

มศีักยภาพในการ

ร่วมกับมหาวทิยาลัยใน

การทำการวจิัย พัฒนา

เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม เช่นสภา

อุตสาหกรรม 

หอการค้า และ
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เครอืข่ายผู้ประกอบการ

ในพืน้ท่ี 

3. สนับสนุนการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ดา้นนวัตกรรม

และการถ่ายทอด

เทคโนโลยรีะหว่าง

หน่วยงานท้ังภายใน

มหาวทิยาลัย ภายนอก

มหาวทิยาลัย  

4. นำเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ฐานขอ้มูลโครงสร้าง

พื้นฐานภาครัฐด้าน

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยมีาใชเ้พื่อให้

เกิดการใชท้รัพยากร

ร่วมกันระหว่าง

หน่วยงาน 
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5. จัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสร้างความร่วมมือ

ด้านนวัตกรรม การ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญากับหน่วยงานใน

ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 

   กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและ

ศักยภาพการให้บริการ

เพื่อให้มกีารนำผลงานวจิัย 

องค์ความรู้ดา้น

ศลิปะวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น และ

ทรัพยากรท้องถิ่น ไปสู่

การใช้ประโยชน์เชงิ

พาณิชย์และเชิงสังคม 

1. จัดทำขอ้เสนอโครงการ

เพื่อขอรับการสนับสนุน

การพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อยกระดับ

การให้บริการในการนำ

ผลงานวจิัยไปสู่การใช้

ประโยชน์เขิงพาณิชย์

และเชงิสังคม เช่น

โรงงานตน้แบบ

นวัตกรรมอาหาร 

ห้องปฏบัิตกิารวเิคราะห์

ทดสอบคุณภาพ
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ผลผลิตทางการเกษตร

และผลิตภัณฑ์ อุทยาน

วทิยาศาสตร์ภาคเหนอื

ล้านนาตะวันออก เป็น

ต้น 

2. ยกระดับมาตรฐานและ

การให้บริการของ

ห้องปฏบัิตกิารและศูนย์

สัตว์ทดลองให้สามารถ

ให้บริการแก่นักวิจัย

และบุคคลภายนอกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและมธีรร

มาภบิาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและ

มธีรรมาภบิาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็น

เลิศ 

5.2 การบริหารงานมธีรร

มาภบิาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

กลยยุทธ์ท่ี 6 แสวงหา

รายได้จากการดำเนนิงาน 

เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การ

เป็นหน่วยงานในกำกับท่ี

สามารถสร้างรายได้และ

บริหารรายได้ของ

หนว่ยงานดว้ยตนเอง 

สร้างรายได้แก่

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

นามของมหาวทิยาลัย 

(UP Product) และ

ดำเนนิการผลิตเป็น

สินค้าจำหน่ายเพื่อสร้าง

รายได้ให้กับ

มหาวทิยาลัย 

1. มกีารบริหารจัดการ

องค์กรด้วย EdPEx 

2. จำนวนคณะ/

หน่วยงานท่ีมีผล

ประเมินภายใน อยู่ใน

ระดับ EdPEx 200 

3. มตีน้แบบระบบสาร

สนแทศวิเคราะห์
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5.3 สภาพแวดลอ้มของ

บุคลากรเกือ้หนุนและมี

ประสิทธิภาพ 

5.4 บรรยากาศการทำงาน

ของบุคลากร 

(WORKFORCE Cli-

mate)  

5.5 ความผกูพันของ

บุคลากร (Workforce 

Engagement) 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร 

(Organizational Cul-

ture)  

5.7 ผลการปฏบัิตงิานและ

การพัฒนาท่ีดแีละมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE 

Management and 

Development)  

มหาวทิยาลัย และมีการ

บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส 

2. จัดทำขอ้เสนอโครงการ

เพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากแหล่ง

ทุนภายนอกด้าน

นวัตกรรมและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อ

เป็นงบลงทุนและงบ

ดำเนนิงานของสถาบันฯ 

และมีการจัดสรรรายได้

ให้กับมหาวทิยาลัย 

3. พัฒนาระบบการ

ให้บริการแบบมี

ค่าใชจ้่าย เช่นการ

วเิคราะห์ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ การ

ให้บริการด้าน

สัตว์ทดลอง การ

ให้บริการด้านการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ตน้ทุนต่อหน่วยการ

ผลิตบัณฑิตและการ

ดำเนนิงาน

มหาวทิยาลัยพะเยา 

4. จำนวนเครอืข่าย

หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม

ในกระบวนการไกล่

เกลี่ยระดับ

มหาวทิยาลัย และ

ยกระดับไปสู่

ระดับประเทศ 

5. ผลการประเมิน ITA 

ระดับมหาวิทยาลัย ไม่

ต่ำกว่า ระดับ A  

6. ผลการประเมินองค์กร

คุณธรรม ไม่ต่ำกว่า

ระดับท่ี 2 องค์กร

คุณธรรม 

7. จำนวนเครอืข่ายท่ี

สนับสนุนการสื่อสาร
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5.8 มหาวิทยาลัยได้รับ

การจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสี

เขียวท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มระดับโลก 

(UI Green)    

และการใชง้าน

เครื่องมือต่างๆ 

4. จัดบริการวิชาการใน

ลักษณะของศูนย์

ฝึกอบรมและจัดการ

ฝึกอบรมเพื่อแสวงหา

รายได้ 

5. พัฒนางานด้านการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก

ทรัพย์สินทางปัญญา

และองค์ความรู้จาก

ผลงานวจิัยสู่

ภาคเอกชนในลักษณะ

ของการ Licensing 

6. เปิดช่องทางการตลาด

สำหรับผลิตภัณฑ์ของ

มหาวทิยาลัยและ

ผลิตภัณฑ์ท่ี

มหาวทิยาลัยทำการ

วจิัยหรือบริการวิชาการ

องค์กรและความ

ผูกพันต่อองค์กร 

8. จำนวนโรงเรียนในถิ่น

ทุรกันดารท่ี

มหาวทิยาลัยพะเยา

ส่งเสริมและสนับสนุน 

9. ผลการจัดอันดับ UI 

Green อยู่ในระดับท่ีดี

ขึน้ 

9.1 จำนวนคณะ/

หน่วยงานท่ีเข้าร่วม

การจัดอันดับตาม

เกณฑ์การประเมิน

มหาวทิยาลัยสีเขียว 

(UI Green) 

9.2 จำนวนหน่วยงานท่ี

เร่ิมตน้เข้าร่วมจัด

อันดับ UI Green (ปีท่ี 

1) 
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ร่วมกับผู้ประกอบการ 

โดยเป็นช่องทาง

ออฟไลน์และช่องทาง

ออนไลน์ (UP Inno 

Shop) 

7. พัฒนาระบบบริหารและ

พัฒนาบุคลากรของ

สถาบันโดยส่งเสริมคน

ดีมีความสามารถ และ

มคีุณภาพชีวิตในการ

ทำงานที่ดี 

8. สร้างวัฒนธรรมการมี

ส่วนร่วม และจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อให้เกิดการ

เชื่อมโยงและบูรณาการ

การทำงานระหว่างงาน

ต่างๆ ภายในสถาบันฯ 

9. พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ี

ดีในการทำงาน สง่เสริม

ไม่ต่ำกว่าระดับ

เหรียญเงิน 

10. มกีารพัฒนาเส้นทาง

ความก้าวหนา้ของ

บุคลากรทุกระดับ 

(Career Path Devel-

opment) มแีผนการ

พัฒนาความก้าวหนา้

ของบุคลากร และ

บุคลากรท่ีได้รับการ

เสนอขอรับการ

ประเมิน ไม่นอ้ยกว่า 1 

คน/ปี 
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การเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองของบุคลากร 

และจัดให้มีสวัสดกิารท่ี

เหมาะสมสำหรับ

บุคลากรท่ีเป็นลูกจ้าง

เงินรายได้ของสถาบัน 

10. พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการให้มี

ความคล่องตัวเพิ่มมาก

ขึน้โดยนำเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม

มาใชใ้นการปฏบัิตงิาน 

11. พัฒนาระบบการ

สื่อสารองค์กรท้ังการ

สื่อสารภายนอกและ

การสื่อสารภายใน เพ่ือ

เป็นกลไกการสื่อสารให้

บุคลากรเข้าใจนโยบาย

การบริหาร ทำให้เกิด

การทำงานแบบบูรณา
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การร่วมกันไปในทิศทาง

เดียวกัน และเป็นการ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ขององค์กร 

 

 



 

ส่วนที่ 4 

การประเมินความสำเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 

4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์  

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพ ื ่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

วิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

2) จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบ

เป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์) 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มี

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  



 

2) สร ้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหนา้ส่วนงาน ผูอ้ำนวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี ้ วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 

  



 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการประเมิน 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 นี ้ ได้กำหนดให้ 

มีการเชื ่อมโยงตัวบ่งชี ้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จงึกำหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ 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)  รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชกีลาง และสำนักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

 4)  รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานต ่อคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

 5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั ้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัดต่อสำนัก

งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   



 

5.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

  6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณต่อสำน ักงบประมาณ สำน ักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจา้ภาพ กลุ่ม

จังหวัด และจังหวัดที่เกี ่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน,กรกฎาคม, 

กันยายน)   

6.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัด ต่อสำนัก

งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการดำเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่งทุน  

และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 



 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  

  

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ 

มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประ เมิน

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 ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธ ิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 4.3.2 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรกัษ์

พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 

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


