
 

 

 

 

 
ยุทธศาสตรการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

พลังงานนครพิงค มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ระยะ 4 ป (พ.ศ 2562-2565) 



วิสัยทัศน 

“เปนท่ีพ่ึงดานพลังงานสะอาดของภูมิภาคอาเซียน” 

 

พันธกิจ 

1) ผลติผลงานวิจัยและสรางนวัตกรรมดานพลังงานทดแทนท่ีตอบสนองความตองการ

ในภูมิภาคอาเซียน 

2) ใหบริการวิชาการดานพลังงานและสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐานสากล 

3) การสนับสนุนยุทธศาสตรพลังงานและ Smart City ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

คานิยม : ERDI CMU 

Enthusiastic : E  หมายถึง มีความคิดริเริม่สรางสรร กระตือรือรน และเปดรับสิ่งใหม 

Responsible : R หมายถึง รับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

Determined : D หมายถึง มุงมั่น มอือาชีพ 

Innovate     :  I หมายถึง มุงสรางสรรนวัตกรรม 

 

 

สมรรถนะหลักของสถาบัน 

มีความเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม และดานบริหารจัดการพลังาน 
 



 

ยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เพ่ือใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม บรรลุวิสัยทัศน “เปนท่ีพ่ึง

ดานพลังงานสะอาดของภูมิภาคอาเซียน” จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา

พลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหมไว 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและความรวมมือกับภาคเอกชน ท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การลมลางความคิดท่ียึดติดเพ่ือปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรใหพรอมสําหรับ VUCA 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางการรับรูใน Platform สื่อรูปแบบใหม และแสวงหาความตองการของตลาดดวยขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การใชเทคโนโลยีในการจัดการระบบงานและการบริหารความเสี่ยงท่ีล้ําหนาเพ่ือสงมอบคุณคาตอลูกคา

อยางเปนมืออาชีพและโปรงใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตผลงานวิจัยและสรางนวัตกรรม

ดานพลังงานทดแทนท่ีตอบสนอง

ความตองการในภูมภิาคอาเซียน 

ใหบริการวิชาการดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐานสากล 

การสนับสนุนยุทธศาสตรพลังงานและ 

Smart City ของ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

การลงทุนในการพัฒนา

เทคโนโลยีและความ

รวมมือกับภาคเอกชน ท่ี

เหมาะสมและเปนธรรม 

การลมลางความคิดท่ียึด

ติดเพ่ือปรับปรุงวัฒนธรรม

องคกรใหพรอมสําหรับ 

VUCA 

การสรางการรับรูใน 

Platform สื่อรูปแบบใหม 

และแสวงหาความตองการ

ของตลาดดวยขอมลู 

 

การใชเทคโนโลยีในการ

จัดการระบบงานและการ

บริหารความเสี่ยงท่ีล้ําหนา

เพ่ือสงมอบคุณคาตอลูกคา

อยางเปนมืออาชีพและ

เปนท่ีพ่ึงดานพลังงานสะอาดของภูมิภาคอาเซียน 



ยุทธศาสตรท ่ี 1 : การลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและความรวมมือกับภาคเอกชน ท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ KPI 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 

1.1 พัฒนาธุรกิจและผลติภณัฑ ใหสอดคลองกับ

ความตองการของลูกคาท้ังภาครัฐและเอกชน 

1.จัดทําแผนดําเนินโครงการวิจัยหรือ
นวัตกรรมเชิงรุก ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคา และ
นําเสนอโครงการอยางตอเน่ือง 
  

-มีจํานวนโครงการวิจัยหรอืนวัตกรรมไม
นอยกวา 3 โครงการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา 

- - - 3 

-รายไดจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือ
ผูใชประโยชนจริง (ลานบาท) 

12 14 16 18 

2.พัฒนาหรือตอยอดโครงการวิจัยหรือ
นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลงังาน ใน
ระดับหองปฏิบัติการ หรือ ในระดบันํารอง 
(TRL 4-7) 

-จํานวนนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน หรือ จํานวนผลงานวิจัยท่ีอยูใน 
TRL 4-7  
-จํานวนสิทธิบัตรท่ียื่นจดในประเทศ 
-จํานวนสิทธิบัตรท่ียื่นจดตางประเทศ 

6 6 10 15 

3.จัดทําแผนดําเนินงานเชิงรุกดาน การพัฒนา
ธุรกิจ /การคดัเลือกและนําเสนอผลิตภณัฑ 
และการบริการ มีการทบทวนและปรับปรุง
อยางตอเน่ือง 

-จํานวนการใหบริการ IP ตอป หรอืผลงาน
ท่ีเทียบเทา TRL 8-9 

2 2 4 10 

-รายไดจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือ
ผูใชประโยชนจริง (รวมกับขอ 1) 

12 14 16 18 

4.ทบทวนปรับปรุงข้ันตอนระเบียบการ
ปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชนท่ีพึงได เพ่ือ
มุงเนนใหเกิดการมีสวนรวม และกระตุนใน 
การใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรม และ 
ผลิตภณัฑ ท่ีมีการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ 

-จํานวนสิทธิบัตรท่ียื่นจดในประเทศ (รวม
กับขอ 2) 

- 2 4 7 

-จํานวนสิทธิบัตรท่ียื่นจดตางประเทศ 
(รวมกับขอ 2) 

- 1 1 1 

1.2 สรางสรรนวัตกรรม/โครงการ BCG และ 
Carbon Neutral 

1.ดําเนินโครงการ BCG และ Carbon 
Neutral ตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
 
 

-สัดสวนของการใชพลังงานทดแทนตอการ
ใชพลังงานรวม 

6.8 21 24 30 

-รอยละของ carbon footprint ท่ีลดการ
ปลดปลอย 

26 35 40 45 



กลยุทธ แผนปฏิบัติการ KPI 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 

1.3 รวมมือกับภาคเอกชน เพ่ือผลติผลงานวิจัย

และนวัตกรรม ท่ีสรางมลูคาทางธุรกิจและมี

ผลกระทบตอสังคมอยางตอเน่ือง 

1.สรางคูความรวมมือภาคเอกชน ท่ีเหมาะสม 
และเปนธรรมท้ังในประเทศและอาเซยีน 

-การเพ่ิมความหลากหลายของการวิจัย
และบริการใหสอดคลองกับ Bio Circular 
Green (BCG) Economy 

1 2 3 4 

-มีคูความรวมมือเพ่ือการเปน Regional 
Energy Service Provider 

2 3 3 3 

 -จํานวนนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน หรือ จํานวนผลงานวิจัยท่ีอยูใน 
TRL 4-7 (รวมกับขอ 2) 

6 6 10 15 

 

ยุทธศาสตรท ่ี 2 : การลมลางความคิดท่ียึดติดเพ่ือปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรใหพรอมสําหรับ VUCA 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ KPI 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 

2.1 ปรับโครงสรางสถาบันเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาธุรกิจและผลติภณัฑตามความ

ตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว และมีความ

พึงพอใจ 

1.ปรับโครงสรางสถาบันและปรับรูปแบบ

สัญญาจางบุคลากรใหเหมาะสมกับการ

ดําเนินงานของสถาบัน  

-มีการปรับโครงสรางสถาบันและปรับ
รูปแบบสญัญาจางบุคลากรทุกสวนงาน 

- - 90 100 

 2.2 ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรโดย

การพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏบัิติงานได

ตามความตองการของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ซับซอน และไมแนนอน 

2.กําหนด KPI รายบุคคลใหสอดคลองกับ 

KPI ของแตละฝายและสถาบันฯ  

-บุคลากรทุกสวนงานมี KPI ท่ีสอดคลอง
กับ KPI ฝายและสถาบัน 

- - 70 100 

3.จัดทําแผนพัฒนาทักษะและศักยภาพ

บุคลากรภายในสถาบันฯ ดาน Hard skill 

Soft skill และ Digital skill 

-มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากร
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 12 ครั้ง
ตอป 

6 6 12 12 

 



ยุทธศาสตรท ่ี 3 : การสรางการรับรูใน Platform ส่ือรูปแบบใหม และแสวงหาความตองการของตลาดดวยขอมูล 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ KPI 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 

3.1 พัฒนาระบบสื่อสาร เพ่ือสรางการรับรูสู

กลุมลูกคาท้ังในและตางประเทศ การรับฟง

เสียงลูกคา ความตองการ ความคาดหวัง

ของลูกคาปจจุบัน รวมท้ังลูกคาในอดีตและ

อนาคต เพ่ือสรางโอกาสในการหารายได 

1.เพ่ิม Platform ใหมในการสื่อสาร

ระหวางสถาบันฯกับลูกคา โดยมุงเนน 

และ เจาะจงกลุมเปาหมายหลัก 

 

  

-จํานวน Pod cast ตอเดือน - - 1 1 

-จํานวน VTR และ Vlog ผานชองทาง
ออนไลนและสื่อดั้งเดิม 

- - 10 10 

-รอยละของยอด Inbox ในชองทาง
ออนไลนท่ีเปนผลมาจากการ
ประชาสมัพันธและโฆษณา 

- - ไมนอย

กวา 30 

ไมนอย

กวา 30 

2.รวบรวมขอมลู การรับฟงเสียงลกูคา 

ความตองการและความคาดหวังของลูกคา

ท้ังปจจุบัน อดีต และอนาคต 

-มีการสรุปขอมูลลูกคาและวิเคราะห
แนวโนมความเปนไปไดของตลาดทุก
เดือน 

- - 12 คร้ัง 12 คร้ัง 

3.สํารวจความพึงพอใจ และความผูกพัน

ของลูกคา 

-รอยละความพึงพอใจและความผกูพัน
ของลูกคา 

- - 80 85 



ยุทธศาสตรท ่ี 4 : การใชเทคโนโลยีในการจัดการระบบงานและการบรหิารความเส่ียงท่ีลํ้าหนาเพ่ือสงมอบคุณคาตอลูกคาอยางเปนมืออาชีพและโปรงใส 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ KPI 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการท่ีมีอยูเดิมให

ทํางานไดตามมาตรฐานสากล และมีคุณภาพ

เกินความคาดหวังเพ่ือทําใหลูกคารูสึก

ไววางใจ พึงพอใจ กอใหเกิดเปนความผูกพัน 

และเปนท่ีพ่ึงใหกับลูกคา ผูมสีวนไดสวนเสีย 

สงผลใหเกิดความภักดตีอสินคา (Brand 

loyalty) จากการซื้อซ้ํา บอกตอและแนะนํา 

1.บูรณาการเทคโนโลยี Digital ในองคกรโดย

ใชระบบ e-document การรับ-สงเอกสาร 

และระบบ e-payment ในการบริหารดาน

การเงินและบัญชีแบบ Digital  

-รอยละของบุคลากรท่ีใชระบบ e-
document  

- - 70 100 

-รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบ 
e-payment 

- - - 70 

2.กํากับดูแลและควบคุมการใชทรพัยากรใน
การดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพ อยาง
ใกลชิด 

-รอยละรายไดหลังหักคาใชจายตอรายได
รวม 

3.86 ไมตํ่า

กวารอย

ละ 0 

ไมตํ่า

กวารอย

ละ 12 

ไมตํ่า

กวารอย

ละ 15 

3.มกีารควบคุมการดําเนินงานตามระบบ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

-จํานวนประเด็นท่ีมีคาระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

- - - ไมนอย

กวา 1 

3.2 สงเสริมและขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความ
โปรงใส 

1.ดําเนินการตามมาตรการสงเสรมิ

คุณธรรมและความโปรงใสภายในสถาบัน 

 

-ผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปรงใส 

- - - 75 

 


