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บทท่ี 1  

บทนำ 

 

บทนำส่วนงาน 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้อักษรย่อว่า สนท.มพ. ใช้คำเป็นภาษาอังกฤษว่า UNIVERSITY OF 

PHAYAO INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER INSTITUTE (UP ITI) เป ็นส ่ วนงานอ ื ่ น  ตาม

มาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังต่อไปนี ้ 

(1) สนับสนุนการบริหารจัดการนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ให้

เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศ รวมถึงส่งเสริมการคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินทาง

ปัญญา ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

(2) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง

ทรัพยากรต่าง ๆ สู ่มหาวิทยาลัย เพื่อนำมาสนับสนุนการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  

(3) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง

ทรัพยากรต่าง ๆ สู ่มหาวิทยาลัย เพื่อนำมาสนับสนุนการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  

(4) เอื้ออำนวยให้มีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(5) นำความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศ มาเชื่อมโยงกับการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรม รวมทั ้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยใน

มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

(6) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม และงานด้านบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย  
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(7) สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยทั้งด้านความรู้ กำลังคน โครงสร้าง

พืน้ฐาน และวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและชุมชน  

(8) ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ใช้นวัตกรรมจากองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัย  

(9) สร้างกลไกในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 

 

การแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานและการบริหารงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้การดำเนินงานและการให้บริการของสถาบันเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ จึงแบ่งหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของสถาบัน และมฐีานะเทียบเท่ากอง ดังนี้  

(1) สำนักงานสถาบัน มีภารกิจด้านการบริหารทั่วไป ครอบคลุมถึงการสารบรรณ การพัสดุ 

การเงินและบัญชี การงบประมาณและแผน การบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร

องค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศ และงานอื่นที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด โดยจัดให้มี

บริการที่สะดวก คล่องตัว และมปีระสทิธิภาพ   

(2) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มีภารกิจด้าน การ

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมและเขตนวัตกรรม 

เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การบ่ม

เพาะธุรกิจ การให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปเพิ่ม

ความสามารถการแข่งขันแก่ภาคเอกชน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ โดยจัดให้มีบริการที่สะดวก 

คล่องตัวและมปีระสทิธิภาพ   

(3) กลุ ่มงานบริการวิชาการเพื ่อสังคม มีภารกิจด้านการส่งเสริมการให้บริการแก่

ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนรวมถึงสนับสนุนการวิจัยใหแ้ก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่น การให้บริการ

เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ การรับรองมาตรฐานการให้บริการ

สัตว์ทดลอง การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่โรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยจัดใหม้ีบริการที่สะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
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ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ 

“Val-ue–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยน

โมเดลเศรษฐกิจจาก “ทำมาก-ได้น้อย” เป็น “ทำน้อย-ได้มาก” หรือการขับเคลื ่อนให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง 3 ประการที่สำคัญไดแ้ก่ เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสนิค้านวัตกรรม เปลี่ยน

จากการขับเคลื ่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู ่การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

โดยอาศัยจุดแข็งของประเทศ 2 ประการ คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิง

วัฒนธรรมมาสร้างความสามารถการแข่งขัน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เป้าหมาย ไดแ้ก่ 

(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

และชุมชนโดยบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 

4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานหลายด้าน เช่น การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้าน

การจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา การปรับรูปแบบการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม การ

สนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

รวมถึงการสร้างและเร ่งการเติบโตของผู ้ประกอบการใหม่ที ่ใช ้นวัตกรรม ( innovative startup) 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และมหาวิทยาลัยได้พัฒนา
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ระบบและกลไกในการทำงานในการสนับสนุนด้านนี้โดยตรง โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้ง

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ 

ต ั ้งแต ่ เด ือนสิงหาคม 2562 โดยเป ็นหน ่วยงานที ่ทำหน ้าท ี ่ เช ื ่อมโยงระหว ่างมหาว ิทยาลัย 

ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ในการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์

หรือใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม และสนับสนุนการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยไปต่อยอดหรือทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (วทน.) ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของภาคเหนือ สร้าง

เครือข่ายและเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก และเป็นกลไก

สำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยาในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 สนับสนุนยุทธศาสตร์

การพัฒนาไปสู่โมเดล Thailand 4.0 และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ

นโยบายของสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เพื ่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใหม้หาวิทยาลัยพะเยา

มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ข้อมูลบุคลากร 

(1) ผู้บรหิารสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้บริหาร จำนวนทั้งสิ้น 

5 คน ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 คน รองผู้อำนวยการ

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ ้น 3 คน และผู้ช่วยผู ้อำนวยการสถาบัน

นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนทั้งส้ิน 1 คน  

(2) พนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีพนักงานมหาวิทยาลัย

สายบริการ จำนวนทั้งสิ้น 44 คน ประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน

ทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 พนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน  

21 คน คิดเป็นร้อยละ 47.73 และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวนทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.37 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนงานและกรอบความเชื่องโยงแผนปฏิบัตกิารส่วนงาน 

 

 
 

 

ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานสถาบัน
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ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 
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ข้อมูลบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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บทท่ี 2 

โครงการตามแผนปฏบิัติการ 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 

     ส่วนงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

  

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ

คนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

(ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

- - 

2.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ

คนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

(ด้านคุณภาพนิสิต) 

2 350,000 

3.การสร ้างงานว ิจ ัยและนว ัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 

15 19,411,250 

4.การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรมเพื ่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

1 262,500 

5 . ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ท ำ น ุ บ ำ รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

- - 

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภิบาล 

5 180,000 

รวม 23 20,203,750 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ที่ โครงการ 

เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

1 
โครงการ Startup Thailand League 

100 200,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

2 
กิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) 

100 150,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

รวมงบประมาณ   350,000     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 

1 โครงการพัฒนาการตลาดและสร้างการรับรู้ UP Product 100 50,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

2 โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ การใช้งานระบบ EsPReL Checklist และ 

Smart Lab Platform 

100 30,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์บริการเครื่องมอื

วทิยาศาสตร์ฯ 

3 โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเลี้ยงและใชส้ัตว์และจรรยารรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อ

งานทางวทิยาศาสตร ์

100 30,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์วจิัยสัตว์ทดลอง 

4 แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (UPSP-TBI) 100 1,200,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

5 แผนงานพัฒนาบริการอทุยานวทิยาศาสตร ์(UPSP-OIL) 100 921,250 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์
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ที่ โครงการ 

เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพืน้ที่ 

(UPSP-IRTC) 

100 800,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจกรรมขนาด

ใหญ่และมหาวิทยาลัย  

(Business Brotherhood) 

100 600,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

8 โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน 2 (SID) 100 4,000,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

9 โครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีและสง่เสริมระบบนิเวศสำหรับสรา้ง

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงการใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยโครงสรา้งพื้นฐาน ววน. และการให้บริการด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2566 

100 5,930,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวจิัยใน

ภาคอุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

100 700,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

11 โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 100 1,750,000 1 ม.ค. 66 – 

31 ธ.ค. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

12 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 100 700,000 1 ม.ค. 66 – 

31 ธ.ค. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

13 โครงการนิทรรศการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 100 50,000 ม.ค. 66 สำนักงานสถาบันฯ 

14 UPInno tech Show 100 50,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์
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ที่ โครงการ 

เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน R&D ของสถานประกอบ (IRD Cap) 100 2,000,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์อุทยานวทิยาศาสตร ์

รวมงบประมาณ   19,411,250     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการด้วยองคค์วามรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

1 โครงการบรกิารให้คำปรกึษาแก้ไขปัญหาความตอ้งการเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเทคโนโลยี (Clinic Technology) 

100 262,500 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์บริการวชิาการ 

รวมงบประมาณ   262,500     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมการทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

 -  
 

    

รวมงบประมาณ   
 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธิภาพโปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

1 โครงการจัดทำแผนปฏบิัตกิารและแผนปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 100 100,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66  

สำนักงานสถาบันฯ 

2 โครงการพัฒนาการจัดการ Green Office 100 25,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

สำนักงานสถาบันฯ 

3 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเพื่อตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและการอบรมซ้อม

ดับเพลิงป้องกันระงับอัคคภีัย 

100 25,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

ศูนย์บริการเครื่องมอื

วทิยาศาสตร์ฯ 

4 โครงการพัฒนางงานประจำสู่งานวจิัย (R2R) 100 10,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

สำนักงานสถาบันฯ 



- 10 - 
 

ที่ โครงการ 

เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการทำบุญสำนกังานและอุทิศส่วนกุศลใหก้ับสัตว์ทดลอง 100 20,000 1 ต.ค. 65 – 

30 ก.ย. 66 

สำนักงานสถาบันฯ 

รวมงบประมาณ   180,000     
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บทท่ี 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  แผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ม ีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่อให ้ทราบถ ึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงาน

เพ ื ่ อพ ัฒนามหาว ิทยาล ั ย ให ้ เ จร ิญก ้ าวหน ้ าและบรรล ุ ว ิ ส ั ยท ั ศน ์ ของอ ธ ิ การบด ีต ่ อ ไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั ้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน  

และการ เบ ิ กจ ่ ายงบประมาณของท ุ กหน ่ วย งานในมหาว ิ ทยาล ั ยพะ เยา  เพ ื ่ อ เสนอต่ อ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง 

การประเมนิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการดา้นงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

นำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และ มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ e-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดอืน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู้ และให้มกีารติดตามประเมนิผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้วัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารต่อคณบดี ต่ออธกิารบด ีคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
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3.3 กรอบเวลาการตดิตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้ม ีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบ ัต ิการประจำปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2566 – กันยายน 2566) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมนิความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                  

 ซ ึ ่ งกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งานท ั ้ งหมด จะปฏ ิบ ัต ิการผ ่านระบบการจ ัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้น ๆ    

 

.......................................... 


