
 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565      

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม



ยุทธศาสตรท ่ี 1 : การลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและความรวมมือกับภาคเอกชน ท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินงาน          ผลการใชงบประมาณ 
(รอยละ) 

1.1 พัฒนาธุรกิจและผลติภณัฑ ให

สอดคลองกับความตองการของ

ลูกคาท้ังภาครัฐและเอกชน 

1.จัดทําแผนดําเนินโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมเชิงรุก ดานสิ่งแวดลอมและพลังงานท่ี
สอดคลองกับความตองการของลกูคา และนําเสนอโครงการอยางตอเน่ือง 
เปาหมาย 
-มีจํานวนโครงการวิจัยหรอืนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
ไมนอยกวา 3 โครงการ  
-รายไดจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือผูใชประโยชนจริง (ลานบาท) = 18 

จัดทําแผนแลวเสร็จและ
ดําเนินงานโครงการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม มี
ความกาวหนา คิดเปน
มูลคา 2,909,440 บาท 

ไมใชงบประมาณ 

2.พัฒนาหรือตอยอดโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน ในระดับ
หองปฏิบัติการ หรือ ในระดับนํารอง (TRL 4-7) 
เปาหมาย 
-จํานวนนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน หรือ จํานวนผลงานวิจัยท่ีอยูใน TRL 
4-7 = 15 
-จํานวนสิทธิบัตรท่ียื่นจดในประเทศ = 7 และ ตางประเทศ = 1 

อยูระหวางดําเนินงาน
โครงการวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม ในระดับ TRL 
4-7 จํานวน 3 โครงการ 

 

3.จัดทําแผนดําเนินงานเชิงรุกดาน การพัฒนาธุรกิจ /การคัดเลือกและนําเสนอ
ผลิตภณัฑ และการบริการ มีการทบทวนและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
เปาหมาย 
-จํานวนการใหบริการ IP ตอป หรอืผลงานท่ีเทียบเทา TRL 8-9 = 10 
-รายไดจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือผูใชประโยชนจริง (ลานบาท) = 18 (คิดมูลคา
รวมกับแผนปฏิบัติการ ขอ 1) 

จัดทําแผนแลวเสร็จและ
ดําเนินงานโครงการ 
บริการทางวิชาการและ
วิศวกรรม มีความกาว 
หนา คิดเปนมลูคา 
5,310,797 บาท 

 

4.ทบทวนปรับปรุงข้ันตอนระเบียบการปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชนท่ีพึงได เพ่ือ
มุงเนนใหเกิดการมีสวนรวม และกระตุนในการใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรม และ 
ผลิตภณัฑ ท่ีมีการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ 
เปาหมาย 
-จํานวนสิทธิบัตรท่ียื่นจดในประเทศ = 7 และตางประเทศ = 1 (คิดจํานวนสิทธิบัตร 
รวมกับแผนปฏิบัติการ ขอ 2) 

อยูระหวางการปรับปรุง
ระเบียบการปฏบัิติงาน
และสิทธิประโยชนท่ีพึง
ได 

ไมใชงบประมาณ 



กลยุทธ แผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินงาน          ผลการใชงบประมาณ 
(รอยละ) 

1.2 สรางสรรนวัตกรรม/โครงการ BCG 
และ Carbon Neutral 

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

ดําเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตรของ มช. 
จํานวน 19 โครงการ มี
ความกาวหนา เฉลี่ย 
10% 

 

  

1.3 รวมมือกับภาคเอกชน เพ่ือ

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ี

สรางมลูคาทางธุรกิจและมี

ผลกระทบตอสังคมอยางตอเน่ือง 

1.สรางคูความรวมมือภาคเอกชน ท่ีเหมาะสม และเปนธรรมท้ังในประเทศและอาเซยีน  
เปาหมาย 
-เพ่ิมความหลากหลายของการวิจยัและบริการใหสอดคลองกับ Bio Circular Green 
(BCG) Economy = 4 
-มีคูความรวมมือเพ่ือการเปน Regional Energy Service Provider = 3 
-จํานวนนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน หรือ จํานวนผลงานวิจัยท่ีอยูใน TRL 
4-7 = 15 (คิดจํานวนรวมกับแผนปฏิบัติการ ขอ 2) 

มีนวัตกรรมใหม จํานวน 
1 ช้ิน 
 

 



ยุทธศาสตรท ่ี 2 : การลมลางความคิดท่ียึดติดเพ่ือปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรใหพรอมสําหรับ VUCA 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินงาน ผลการใชงบประมาณ 

2.1 ปรับโครงสรางสถาบันเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและ

ผลิตภณัฑตามความตองการของ

ลูกคาอยางรวดเร็ว และมีความพึง

พอใจ 

1.ปรับโครงสรางสถาบันและปรับรูปแบบสญัญาจางบุคลากรใหเหมาะสมกับการ

ดําเนินงานของสถาบัน 

เปาหมาย 

-มีการปรับโครงสรางสถาบันและปรับรูปแบบสัญญาจางบุคลากรทุกสวนงาน = 

100 

อยูระหวางการ

ปรับปรุงโครงสราง

สถาบัน 

ไมใชงบประมาณ 

 2.2 ยกระดับขีดความสามารถของ

บุคลากรโดยการพัฒนาบุคลากร

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดตาม

ความตองการของโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ซับซอน และไมแนนอน 

2.กําหนด KPI รายบุคคลใหสนับสนุน KPI ของแตละฝายและสถาบันฯ  

เปาหมาย 

-บุคลากรทุกสวนงานมี KPI ท่ีสอดคลองกับ KPI ฝายและสถาบัน = 100 

  

3.จัดทําแผนพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรภายในสถาบันฯ ดาน Hard skill  

Soft skill และ Digital skill 

เปาหมาย 

-มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 12 ครั้งตอป 

อยูระหวางจัดทํา

แผนพัฒนาทักษะ

และศักยภาพ

บุคลากร 

 

 

 



ยุทธศาสตรท ่ี 3 : การสรางการรับรูใน Platform ส่ือรูปแบบใหม และแสวงหาความตองการของตลาดดวยขอมูล 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินงาน ผลการใชงบประมาณ 

3.1 พัฒนาระบบสื่อสาร เพ่ือสราง

การรับรูสูกลุมลูกคาท้ังในและ

ตางประเทศ การรับฟงเสียง

ลูกคา ความตองการ ความ

คาดหวังของลูกคาปจจุบัน 

รวมท้ังลูกคาในอดีตและอนาคต 

เพ่ือสรางโอกาสในการหารายได 

1.เพ่ิม Platform ใหมในการสื่อสารระหวางสถาบันฯกับลูกคา โดยมุงเนนและ

เจาะจงกลุมเปาหมายหลัก 

เปาหมาย 

-จํานวน Pod cast ตอเดือน = 1 

-จํานวน VTR และ Vlog ผานชองทางออนไลนและสื่อดั้งเดิม = 10 

-รอยละของยอด Inbox ในชองทางออนไลนท่ีเปนผลมาจากการประชาสัมพันธ

และโฆษณา ไมนอยกวา 30 

อยูระหวางดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

2.รวบรวมขอมลู การรับฟงเสียงลกูคา ความตองการและความคาดหวังของลูกคา

ท้ังปจจุบัน อดึต และอนาคต  

เปาหมาย 

-มีการสรุปขอมูลลูกคาและวิเคราะหแนวโนมความเปนไปไดของตลาดทุกเดือน 

(12 ครั้ง) 

ดําเนินการแลว 25% ไมใชงบประมาณ 

3.สํารวจความพึงพอใจ และความผูกพันของลูกคา  

เปาหมาย 

-รอยละความพึงพอใจและความผกูพันของลูกคา = 85 

อยูระหวางดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 



ยุทธศาสตรท ่ี 4 : การใชเทคโนโลยีในการจัดการระบบงานและการบริหารความเส่ียงท่ีลํ้าหนาเพ่ือสงมอบคุณคาตอลูกคาอยางเปนมืออาชีพและโปรงใส 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินงาน ผลการใชงบประมาณ 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการให 

บริการท่ีมีอยูเดิมใหทํางานได

ตามมาตรฐาน สากล และมี

คุณภาพเกินความคาดหวังเพ่ือ

ทําใหลูกคารูสึกไววางใจ พึง

พอใจ กอใหเกิดเปนความ

ผูกพัน และเปนท่ีพ่ึงใหกับ

ลูกคา ผูมสีวนไดสวนเสีย สงผล

ใหเกิดความภักดีตอสินคา 

(Brand loyalty) จากการซื้อ

ซ้ํา บอกตอและแนะนํา 

1.บูรณาการเทคโนโลยี Digital ในองคกรโดยใชระบบ e-document ในการรับ-สง

เอกสาร และระบบ e-payment ในการบริหารดานการเงินและบัญชีแบบ Digital 

เปาหมาย 

-รอยละความสําเร็จในการใชระบบ = 100 

 สถาบันใชระบบ e-

document ในการ

รับ-สงเอกสาร ท้ัง

ภายในและภายนอก

สถาบันฯแลว  

ไมใชงบประมาณ 

2.กํากับดูแลและควบคุมการใชทรพัยากรในการดําเนินโครงการอยางใกลชิด 
เปาหมาย 
-รอยละรายไดหลังหักคาใชจายตอรายไดรวมไมต่ํากวา 15 

อยูระหวางดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

3.มีการควบคุมการดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

เปาหมาย 

--จํานวนประเด็นท่ีมีคาระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิไมนอยกวา 1 ประเด็น 

มกีารประเมินและ

กําหนดมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง

แลว 

ไมใชงบประมาณ 

3.2 สงเสริมและขับเคลื่อนระบบ
คุณธรรมและความโปรงใส 

1.ดําเนินการตามมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสภายในสถาบัน 

เปาหมาย 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส = 80 

ดําเนินการแลว 50% ไมใชงบประมาณ 

 


