ภาระหน้ าที่ของสานักงานผู้อานวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
สำนักงำนผู้อำนวยกำรเป็ นหน่วยงำนหลักที่มีหน้ ำที่ให้ กำรสนับสนุน และสนองภำรกิจของ
บุคลำกรในด้ ำนต่ำง ๆ ให้ มุ่งสู่เป้ำหมำยตำมพันธกิจของสถำบันฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยทำ
หน้ ำที่ประสำนงำน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วิเครำะห์ กลั่นกรองให้ กำรบริ หำรงำนต่ำง ๆ เป็ นไป
อย่ำงถูกต้ องตำมกฎระเบียบข้ อบังคับของมหำวิทยำลัย โดยแบ่งหน้ ำที่ตำมโครงสร้ ำงเป็ น 2 งำน
คือ
1. งำนบริหำรจัดกำร
2. งำนวิจยั และพัฒนำนวัตกรรม
โดยมี หัวหน้ ำงำน เป็ นผู้รับผิ ดชอบในกำรติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน
ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบตลอดจนให้ คำปรึ กษำแนะนำ ปฏิบัติงำนได้ หลำกหลำย เหมำะกับ
ควำมสำมำรถเฉพำะตัวภำยในงำนที่ตนเองสังกัด
บทบาทหน้ าที่ในตาแหน่ ง
ตำแหน่งประเภทผู้บริหำร (อำนวยกำร) : เลขำนุกำรสถำบันฯ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปประเด็น เสนอแนะด้ ำนกำรบริหำรงำนเสนอ
ผู้อำนวยกำรสถำบันฯ รองผู้อำนวยกำรสถำบันฯ
2. กำหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และวำงแผนกำรจัดเก็บข้ อมูล
3. ควบคุม ตรวจสอบกำรจัดทำแผนพัฒนำ / แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี
4. วิเครำะห์แผนงำน โครงกำรในระดับสถำบันฯ
5. ควบคุมและติดตำมแผนกำรดำเนินงำน
6. ให้ คำปรึกษำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั งิ ำนที่ถกู ต้ องแก่บคุ ลำกรของหน่วยงำนต่ำง ๆ
ในสถำบันชีววิทยำศำสตร์ โมเลกุล
7. ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล จัดระบบงำนและกำรจัดกำรงำน วินิจฉัย สั่งกำรต่ำง ๆ
รวมทังกำรส่
้
งเสริ มสนับสนุนให้ บคุ ลำกรในสำนักงำนผู้อำนวยกำร ให้ ดำเนินไปด้ วยควำม
เรี ยบร้ อยตำมระเบียบแบบแผนของทำงงำนและมีประสิทธิภำพ
8. วำงแผนกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนในสำนักงำนผู้อำนวยกำรให้ สอดคล้ องกับนโยบำย
ของสถำบันฯ
9. ร่วมจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร กำหนดภำระงำนของบุคลำกร ตลอดจนเสนอแนะกำรจัด
วำงตำแหน่งงำนและกำหนดหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในสำนักงำนผู้อำนวยกำร

10. ร่วมจัดทำแผนพัฒนำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
11. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกโดยเข้ ำร่วมเป็ นคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ
12. ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ซึ่งรวมถึง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำร
สถำบันฯ และคณะกรรมกำรประจำสถำบันฯ
13. งำนอื่น ๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำย
----------------------------------ตำแหน่งประเภทผู้บริหำร (ระดับหัวหน้ ำงำนในส่วนงำน) :
1. หัวหน้ ำงำนบริหำรจัดกำร
2. หัวหน้ ำงำนวิจยั และพัฒนำนวัตกรรม
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรในงำนภำยใต้ กรอบภำรกิจของงำน
นัน้ ๆ โดยให้ ปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมรอบคอบ รวดเร็ ว ถูกต้ อง และมีประสิทธิภำพ มีตวั ชี ้วัด
ประสิทธิภำพทังด้
้ ำนปริมำณ คุณภำพ เวลำ และควำมพึงพอใจ
2. วำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนให้ สอดคล้ องกับนโยบำยของสถำบันฯ
3. วำงระบบกำรจัดบุคลำกรและจัดกำรงำนตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้ เกิดควำมคล่องตัว
และรวดเร็วในกำรปฏิบตั งิ ำน
4. วินิจฉัย สัง่ กำร มอบหมำยและกำหนดควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรใน
หน่วยงำน
5. ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรในหน่วยงำน
6. วำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนให้ สอดคล้ องกับนโยบำยของสถำบันฯ
7. ร่วมจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร กำหนดภำระงำนของบุคลำกร ตลอดจนเสนอแนะกำรจัด
วำงตำแหน่งงำนและกำหนดหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในหน่วยงำนที่กำกับดูแล
8. ร่วมจัดทำแผนพัฒนำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
9. ประสำนงำนกับบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ทังภำยในและภำยนอกหน่
้
วยงำน
10. เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรฯ และคณะกรรมกำรประจำสถำบันฯ เพื่อรับนโยบำย
ไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ และถ่ำยทอดให้ บคุ ลำกรภำยในงำนได้ รับทรำบ
11. งำนอื่น ๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำย

งานบริหารจัดการ
ลักษณะงาน หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
งำนบริ ห ำรจัดกำร มี ห น้ ำที่ รับ ผิ ด ชอบ ด้ ำนกำรสนับ สนุนกำรด ำเนิ น งำนเกี่ ย วกับ กำร
บริ หำรจัดกำร กำรอำนวยกำรด้ ำนต่ำง ๆ ให้ ทุก่่ ำยสำมำรถปฏิ บัติงำนให้ บรรลุตำมแผนและ
เป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดได้ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ทั ง้ นี ้ กำรด ำเนิ น งำนของ งำนบริ ห ำรจั ด กำร
ประกอบด้ วยหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน ดังนี ้
หน่ วย
หน่วยบริหำรและธุรกำร
(พันธกิจสถำบันฯ ข้ อ 4 ข้ อ 6)

หน่วยทรัพยำกรบุคคล
(พันธกิจสถำบันฯ ข้ อ 4 ข้ อ 6)

หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป
- ดำเนินงำนในกำรบริหำรงำนทัว่ ไปของสถำบันฯ ได้ แก่ กำรปฏิบตั ิ
กำรประสำนงำน และให้ บริกำรด้ ำนข้ อมูลและเอกสำร
- กำรประสำนงำนในเรื่ องที่เกี่ยวกับข้ อกฎหมำย ระเบียบข้ อบังคับ
- งำนธุรกำร งำนอำคำรสถำนที่และกำรบริหำรพื ้นที่ ยำนพำหนะ
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรซ่อมบำรุง กำรบริกำรจัดเลี ้ยง และ
ประสำนงำนในเรื่ องกำรประหยัดพลังงำน
- วำงแผน และบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบันฯ
- กำรจัดทำสัญญำจ้ ำง กำรต่อสัญญำจ้ ำง กำรจัดทำวีซำ่ กำรต่อ
อำยุวีซ่ำ กำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่บคุ ลำกรชำวต่ำงประเทศ
และนักวิจยั หลังปริญญำเอก
- กำรกำหนดตำแหน่ง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ตำ่ ง ๆ
- จัดรูปแบบ/ปรับปรุง/พัฒนำระบบกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล และระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
- วำงแผนและกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เช่น
กำรจัดทำโครงกำร่ึ กอบรม/จัดประชุม/สัมมนำ/ดูงำน ทังภำยใน
้
และภำยนอก และกำรสนับสนุนทุน
- กำรสร้ ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ กำร
จัดทำฐำนข้ อมูลบุคลำกร รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ตลอดจน
มุง่ เน้ นพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรทังสำยวิ
้
ชำกำรและ
สำยสนับสนุนให้ มีควำมก้ ำวหน้ ำในสำยงำน และกิจกรรม
เสริมสร้ ำงควำมสุขในที่ทำงำน ควำมผูกพันในองค์กำร

หน่ วย
หน่วยคลัง พัสดุ และรำยได้
(พันธกิจสถำบันฯ ข้ อ 6)

หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป
- ภำรกิจด้ ำนกำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรบัญชี และ
กำรพัสดุของสถำบันฯ
- กำรบริ หำรจัดกำรเงินทุนอุดหนุนกำรวิจยั จำกแหล่งทุนวิจยั ต่ำง ๆ
ตลอดจนกำรหักภำษีเงินค่ำตอบแทนจำกทุนวิจยั และกำร
ประสำนงำนด้ ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินทุนวิจยั กับ
แหล่งทุนและส่วนงำนอื่น ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
หน่วยแผนและพัฒนำ
- กำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์แผนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
คุณภำพ
- ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำเสนอแนะ เพื่อประกอบกำร
(พันธกิจสถำบันฯ ข้ อ 4 ข้ อ 6) กำหนดนโยบำย จัดทำแผนหรื อโครงกำร จัดทำรำยงำนประจำปี
- กำรวิเครำะห์คำ่ ใช้ จำ่ ย กำรจัดทำแผนงบประมำณแผ่นดิน
- กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรต่ำง
ๆ กำร ซึง่ เป็ นแผนงำนของสถำบันฯ ตลอดจนกำรดำเนินงำนด้ ำน
กำรพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
- กำรประสำนงำนเพื่อตอบสนองกำรประกันคุณภำพสำนักงำนสี
เขียว (MB GO: Green Office Policy) และเป็ นหน่วย
ประสำนงำนกลำงในกรณีต้องมีกำรดำเนินกำรด้ ำนประกัน
คุณภำพ เช่น มอก. และ ISO เป็ นต้ น
หน่วยสื่อสำรองค์กำรและ
- ดำเนินกำรด้ ำนกำรประชำสัมพันธ์งำนและโครงกำรต่ำง ๆ ของ
สำรสนเทศ
สถำบันฯ ด้ วยสื่อต่ำง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ จดหมำยเวียน
(พันธกิจสถำบันฯ ข้ อ 4 ข้ อ 5
แผ่นพับ ใบปลิว
ข้ อ 6)
- กำรสร้ ำงชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถำบันฯ
(brand building และ rebranding)
- งำนวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
พิเศษและมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ทังภำยในและ
้
ภำยนอก
- จัดทำฐำนข้ อมูลด้ ำนกำรส่งเสริมเผยแพร่และจัดทำฐำนข้ อมูลรวม
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์และให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องแก่บคุ คลภำยนอก
งำนสื่อสำรองค์กำรฯ

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ลักษณะงาน หน้ าที่ ความรั บผิดชอบและผู้รับผิดชอบ
เป็ นหน่วยงำนกลำงในกำรให้ บริ กำรงำนวิจัย กำรศึกษำ บริ กำรวิชำกำร เพื่ อสนับสนุน
งำนวิจยั และพัฒนำนวัตกรรม กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้ กบั คณำจำรย์ นักวิชำกำร นักศึกษำ ของ
สถำบันฯ รวมถึง บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ องทั่วไป ทังนี
้ ้ กำรดำเนินงำนของงำนวิจยั และพัฒ นำ
นวัตกรรม ประกอบด้ วยหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน ดังนี ้
หน่ วย
หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป
หน่วยวิชำกำรและพัฒนำ
- ทำหน้ ำที่เป็ น่่ ำยธุรกำรของหลักสูตร
หลักสูตร
- สนับสนุนพันธกิจของหลักสูตรในกำรเสนอนโยบำย กำรวิเครำะห์
(พันธกิจสถำบันฯ ข้ อ 1 ข้ อ 5) กลัน่ กรอง กำรบริหำรและประสำนงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรผลิต
บัณฑิตและนักศึกษำบัณฑิต ด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ ทังในเรื
้ ่ องของ
หลักสูตร ระบบกำรศึกษำ กำรบริหำรหลักสูตร กำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอน วิธีกำรคัดเลือกนักศึกษำ ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ตลอดจน
กำรควบคุมกำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำให้ เป็ นไปตำมหลักสูตร
ข้ อบังคับกำรศึกษำ
- กำรสร้ ำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในอำเซียน (The
ASEAN University Network-Quality Assurance – AUN-QA)
- กำรดำเนินงำนด้ ำนกิจกำรนักศึกษำ
- ประสำนงำนกับหน่วยหรื องำนอื่นเพื่อบริหำรจัดกำรด้ ำนงำนวิจยั
หรื อกำรพัฒนำนวัตกรรมของนักศึกษำ
หน่วยบริหำรงำนวิจยั
- ประสำนงำนกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรส่งเสริม สนับสนุน
(พันธกิจสถำบันฯ ข้ อ 2 ข้ อ 5) ควบคุม และติดตำมกำรทำวิจยั และกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจยั
ทังในระดั
้
บประเทศและนำนำชำติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ ำง / พัฒนำเครื อข่ำยกำรวิจยั
นำนำชำติ เพื่อมุง่ สูค่ วำมเป็ นสถำบันวิจยั และพัฒนำระดับโลก
(world class)
หน่วยบริหำรจัดกำรนวัตกรรม - ส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมเชิงบูรณำกำร สำหรับคณำจำรย์
และบริกำรวิชำกำร
นักวิจยั และบุคลำกรสำยสนับสนุน ทังในประเทศ
้
และต่ำงประเทศ
(พันธกิจสถำบันฯ ข้ อ 2 ข้ อ 3 - ส่งเสริมกำรนำผลงำนวิจยั สู่กำรใช้ ประโยชน์เชิงพำณิชย์

หน่ วย

หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป
ข้ อ 4 ข้ อ 5)
- กำรควบคุม ดูแลจริยธรรมในมนุษย์ มำตรฐำนควำมปลอดภัย
(อำทิ ชีวนิรภัย ควำมปลอดภัยทำงเคมี ทำงรังสี และทำง
กำรแพทย์)
- กำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรประสำนงำนกับ
ภำคอุตสำหกรรมและสังคม
- กำรจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิ และกำรจัดประชุมวิชำกำร ตลอดจนสร้ ำง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องทังภำยใน
้
(อำทิ สถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหำวิทยำลัยมหิดล) และภำยนอกสถำบันฯ
หน่วยสัตว์เพื่องำนทำง
- ดำเนินกำรให้ สตั ว์ทดลองให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำน ตรวจสอบและ
วิทยำศำสตร์
กำกับดูแลสถำนที่ดำเนินกำรต่อสัตว์ ให้ มีกำรเลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่อ
(พันธกิจสถำบันฯ ข้ อ 4 ข้ อ 6) งำนทำงวิทยำศำสตร์ ให้ เป็ นไปตำมจรรยำบรรณ

