
 

 
 

แผนปฏบิัติการ สถาบันวจิัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



ยุทธศาสตรท ่ี 1 : การลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและความรวมมือกับภาคเอกชน ท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ งบ 
ประมาณ   

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.1 พัฒนาธุรกิจและผลติภณัฑ 

ใหสอดคลองกับความ

ตองการของลูกคาท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

1.จัดทําแผนดําเนินโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมเชิงรุก ดาน
สิ่งแวดลอมและพลังงานท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคา และนําเสนอโครงการอยางตอเน่ือง 
เปาหมาย 
-มีจํานวนโครงการวิจัยหรอืนวัตกรรมไมนอยกวา 3 โครงการ
ท่ีสอดคลองกับความตองการของลกูคา 
-รายไดจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือผูใชประโยชนจริง 
(ลานบาท) = 18 

-             

2.พัฒนาหรือตอยอดโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน ในระดับหองปฏิบัติการ หรือ ใน
ระดับนํารอง (TRL 4-7) 
เปาหมาย 
-จํานวนนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน หรือ จํานวน
ผลงานวิจัยท่ีอยูใน TRL 4-7 = 15 
-จํานวนสิทธิบัตรท่ียื่นจดในประเทศ = 7 และ ตางประเทศ 
= 1 

ตามงบ 
ประมาณที่
ไดรับจาก
แหลงทุน
หรือ มช. 

            

3.จัดทําแผนดําเนินงานเชิงรุกดาน การพัฒนาธุรกิจ /การ
คัดเลือกและนําเสนอผลิตภัณฑและการบริการ มีการทบ 
ทวนและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
เปาหมาย 
-จํานวนการใหบริการ IP ตอป หรอืผลงานท่ีเทียบเทา TRL 
8-9 = 10 
-รายไดจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือผูใชประโยชนจริง 
(ลานบาท) = 18 (รวมกับขอ 1.) 

-             



กลยุทธ แผนปฏิบัติการ งบ 
ประมาณ   

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

4.ทบทวนปรับปรุงข้ันตอนระเบียบการปฏิบัติงาน และสิทธิ
ประโยชนท่ีพึงได เพ่ือมุงเนนใหเกิดการมสีวนรวม และ
กระตุนในการใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรม และ 
ผลิตภณัฑ ท่ีมีการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ 
เปาหมาย 
-จํานวนสิทธิบัตรท่ียื่นจดในประเทศ = 7 และ ตางประเทศ 
= 1 (รวมกับขอ 2.) 

-             

             

1.2 สรางสรรนวัตกรรม/โครงการ 
BCG และ Carbon Neutral 

1.ดําเนินโครงการ BCG และ Carbon Neutral ตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม 
เปาหมาย 
-สัดสวนของการใชพลังงานทดแทนตอการใชพลังงานรวม = 
30 
-รอยละของ carbon footprint ท่ีลดการปลดปลอย = 45  

ตามงบ 
ประมาณที่
ไดรับจาก 
มช. 

            

             

1.3 รวมมือกับภาคเอกชน เพ่ือ

ผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม ท่ีสรางมลูคาทาง

ธุรกิจและมีผลกระทบตอ

สังคมอยางตอเน่ือง 

1.สรางคูความรวมมือภาคเอกชน ท่ีเหมาะสม และเปนธรรม
ท้ังในประเทศและอาเซยีน  
เปาหมาย 
-เพ่ิมความหลากหลายของการวิจยัและบริการใหสอดคลอง
กับ Bio Circular Green (BCG) Economy = 4 
-มีคูความรวมมือเพ่ือการเปน Regional Energy Service 
Provider = 3 
-จํานวนนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน หรือ 
จํานวนผลงานวิจัยท่ีอยูใน TRL 4-7 = 15 (รวมกับขอ 2.) 

-             



ยุทธศาสตรท ่ี 2 : การลมลางความคิดท่ียึดติดเพ่ือปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรใหพรอมสําหรับ VUCA 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ งบ 
ประมาณ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

2.1 ปรับโครงสรางสถาบันเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

และผลิตภัณฑตามความ

ตองการของลูกคาอยาง

รวดเร็ว และมคีวามพึงพอใจ 

1.ปรับโครงสรางสถาบันและปรับรูปแบบสญัญาจาง

บุคลากรใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของสถาบัน 

เปาหมาย 

-มีการปรับโครงสรางสถาบันและปรับรูปแบบสัญญา

จางบุคลากรทุกสวนงาน = 100 

-    

 

         

 2.2 ยกระดับขีดความสามารถ

ของบุคลากรโดยการพัฒนา

บุคลากรใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามความ

ตองการของโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ซับซอน และไมแนนอน 

2.กําหนด KPI รายบุคคลใหสอดคลองกับ KPI ของแต

ละฝายและสถาบันฯ  

เปาหมาย 

-บุคลากรทุกสวนงานมี KPI ท่ีสอดคลองกับ KPI ฝาย

และสถาบัน = 100 

-             

3.จัดทําแผนพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรภายใน

สถาบันฯ ดาน Hard skill Soft skill และ Digital skill 

เปาหมาย 

-มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

หรือ 12 ครั้งตอป 

72,000             

 

 



ยุทธศาสตรท ่ี 3 : การสรางการรับรูใน Platform ส่ือรูปแบบใหม และแสวงหาความตองการของตลาดดวยขอมูล 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ งบ 
ประมาณ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

3.1 พัฒนาระบบสื่อสาร เพ่ือ

สรางการรับรูสูกลุมลูกคาท้ัง

ในและตางประเทศ การรับ

ฟงเสียงลูกคา ความตองการ 

ความคาดหวังของลูกคา

ปจจุบัน รวมท้ังลูกคาในอดตี

และอนาคต เพ่ือสรางโอกาส

ในการหารายได 

1.เพ่ิม Platform ใหมในการสื่อสารระหวางสถาบันฯกับ

ลูกคา โดยมุงเนนและเจาะจงกลุมเปาหมายหลัก 

เปาหมาย 

-จํานวน Pod cast ตอเดือน = 1 

-จํานวน VTR และ Vlog ผานชองทางออนไลนและสื่อ

ดั้งเดิม = 10 

-รอยละของยอด Inbox ในชองทางออนไลนท่ีเปนผลมา

จากการประชาสัมพันธและโฆษณา ไมนอยกวา 30 

-             

2.รวบรวมขอมลู การรับฟงเสียงลกูคา ความตองการและ

ความคาดหวังของลูกคาท้ังปจจุบัน อดีต และอนาคต  

เปาหมาย 

-มีการสรุปขอมูลลูกคาและวิเคราะหแนวโนมความเปนไป

ไดของตลาดทุกเดือน (12 ครั้ง) 

-             

3.สํารวจความพึงพอใจ และความผูกพันของลูกคา  

เปาหมาย 

-รอยละความพึงพอใจและความผกูพันของลูกคา = 85 

-             



ยุทธศาสตรท ่ี 4 : การใชเทคโนโลยีในการจัดการระบบงานและการบรหิารความเส่ียงท่ีลํ้าหนาเพ่ือสงมอบคุณคาตอลูกคาอยางเปนมืออาชีพและโปรงใส 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ งบ 
ประมาณ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการให 

บริการท่ีมีอยูเดิมใหทํางานได

ตามมาตรฐาน สากล และมี

คุณภาพเกินความคาดหวัง

เพ่ือทําใหลูกคารูสึกไววางใจ 

พึงพอใจ กอใหเกิดเปนความ

ผูกพัน และเปนท่ีพ่ึงใหกับ

ลูกคา ผูมสีวนไดสวนเสีย 

สงผลใหเกิดความภักดตีอ

สินคา (Brand loyalty) จาก

การซื้อซ้ํา บอกตอและ

แนะนํา 

1.บูรณาการเทคโนโลยี Digital ในองคกรโดยใชระบบ e-

document ในการรับ-สงเอกสาร และระบบ e-payment 

ในการบริหารดานการเงินและบัญชีแบบ Digital 

เปาหมาย 

-รอยละของบุคลากรท่ีใชระบบ e-document = 100 

-รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบ e-payment = 

70 

-             

2.กํากับดูแลและควบคุมการใชทรพัยากรในการดําเนิน
โครงการใหมีประสิทธิภาพ อยางใกลชิด 
เปาหมาย 
-รอยละรายไดหลังหักคาใชจายตอรายไดรวมไมต่ํากวา 15 

-             

3.มีการควบคุมการดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง

และควบคมุภายใน 

เปาหมาย 

-จํานวนประเด็นท่ีมีคาระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม = 1 

-             

3.2 สงเสริมและขับเคลื่อนระบบ
คุณธรรมและความโปรงใส 

1.ดําเนินการตามมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในสถาบัน 

เปาหมาย 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส = 75 

-             

 


