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สรุปประเด็น Meet the Director ครั้งที่ 8 
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.  

ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณสิรินทร พิบูลยนิยม 
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  

……………………………………… 
 
ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ 

ผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล เปดเวที 
Meet the Director ครั้งที่ 8 เพ่ือพบปะคณาจารย 
นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา นับเปนโอกาสในการ
ชี้แจงนโยบาย ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
รวมทั้งหารือเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือ
ร วมกันห าแนวทางแก ไขต อ ไป  โดยมี เนื้ อห า
สาระสําคัญ ดังนี้ 
 
ทิศทางของ MB ในป 2564 

ในลํ าดับแรก สถาบันชี ววิทยาศาสตร
โมเลกุล จะตองมีผลิตภัณฑและบริการใหม (New 
Products & New Services)  เ พ่ื อ ส ร า ง ร า ย ได
สํ าหรับสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันฯ       
ไมว าจะเปน เรื่องค าใชจ ายด านสาธารณู ปโภค      
การปรับปรุงหองปฏิบัติการ การจัดหาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร การบริหารจัดการตาง ๆ  และอีก     
สิ่ งหนึ่ งที่ตองเนนย้ํ า คือ การหากลุมลูกคาใหม   

(New Customer /  Future Customer)  ให เกิ ด
รายไดอยางตอเนื่องถาวร โดยการพัฒนาหลักสูตร
หรืองานวิจัยในยุคใหมที่ตองปรับตัวใหตอบโจทย    
ความตองการของลูกคา โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะ  
เขามาศึกษาตอในหลักสูตรของสถาบันฯ หรือคน  
รุนใหมที่ตองการอบรมระยะสั้นนั้น สิ่งสําคัญอยางยิ่ง
คือการเพ่ิมพูนทักษะรอบดาน (up-skill re-skill 
และ new skill) 

ในปถัดไป สถาบันฯ จะมุงเนนเรื่องการ
ดําเนินงานใหสอดรับกับมาตรฐาน และการปรับ
วิ ธี ก ารทํ า งาน เพ่ื อ มุ ง สู ค ว าม เป น เลิ ศ  (New 
Paradigm & Standard) เชน  เรื่อง GMP (Good 
Manufacturing Practice) ง าน วิ จั ย ต า ง  ๆ  ที่ มี 
Certificate หรือ ระบบที่ผานการรับรองมาตรฐาน 
ไม ว า จ ะ เป น  ISO, GLP ห รื อ  GMP จะทํ า ให มี
มูลคาเพ่ิมขึ้นถึง 10 เทา เนื่องจากการมีมาตรฐานนั้น
จะช วยให มีคุณ ภาพที่ สม่ํ า เสมอ เชน เดี ยวกับ
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มาตรฐานของหลักสูตร หากนักศึกษาเรียนจบ
ปริญญาเอกในหลักสูตรเดียวกัน นายจางก็จะมีความ 
คาดหวั งว า  นั กศึ กษ าทุ กคนจะต อ งมี ค วาม รู
ความสามารถและทักษะในการทํางานที่ใกลเคียงกัน  

อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือ การมุงสู Social 
Enterprise หมายถึง หนวยงานจะตองสามารถสราง
รายได  แมจะไมมุ งเนนการแสวงหาผลกําไร แต
จะตองสามารถหารายไดดวยตนเอง และนํารายได
นั้นมาแบงปนคืนสูสังคมดวย ตัวอยางเชน หาก
สถาบันฯ มีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น ก็จะสามารถนํามา
ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัยใหมีมาตรฐานในระดับ 
ISO ได สัมพันธกับการเรียนการสอน และคุณภาพ
ของผลงานวิจัยที่จะมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนดวยเชนกัน 
 
ทิศทางการดําเนินงานดานการวิจัย 

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุลมีความ   
โดดเดนดาน Basic Science แตสิ่งที่ย้ําอยูเสมอคือ 
หากเราไมนํ าผลงานวิจัย ไปสู การใชประโยชน        
นําความรูไปสูกลุมคนใหม ๆ ก็ยังไมนับวาประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้น สิ่งที่เราตองทําคือ ควรปรับการ
ทํางานใหสอดคลองกับ 3 ระดับ ไดแก  นักวิจัย 
หนวยงาน และประเทศ กลาวคือ นักวิจัยมีทักษะที่
ตรงพันธกิจของหนวยงาน และทํางานวิจัยที่ตอบ
โจทยของประเทศได 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดวาง Flagship เพ่ือ
มอบทุนสนับสนุนนักวิจัยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะนักวิจัย
รุนใหม เชน ทุน MU–MiniRC ซึ่งสามารถยื่นสมัคร
ข อ ทุ น วิ จั ย ได ต ล อ ด ทั้ งป  ห รื อ ทุ น  Frontier 
Research/ New Discovery ที่ ใ ห ทุ น สู ง สุ ด ถึ ง      
2.7 ลานบาทตอโครงการ อีกท้ังยังมีรางวัลสนับสนุน
การตี พิมพผลงานวิจัย สําหรับนักวิจัยที่ ตี พิมพ 
review article ใน top 10% Q1 จะไดรับเงินเพ่ิม
พิเศษอีกจํานวน 20,000 บาท ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังมีทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
เงินรายไดมหาวิทยาลัย  และงบประมาณของ
ประเทศในสวน Basic Research Fund หรือ Blue 
Sky ซึ่งสนับสนุนทุนแกโครงการวิจัยวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานที่เปน Blue Sky Research และสรางความ
เขมแข็ งด านการวิจัยและการบริหารงานวิจัย       
ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดขอบเขตหัวขอวิจัย     
ได แ ก  1) ม นุ ษ ย ศ าส ต ร แ ล ะ ม านุ ษ ย วิ ท ย า               
2) สังคมศาสตรและประชากรศึกษา 3) ATMP/ 
Vaccine/ Immunology/ Biologics 4) Emerging 
Infectious Diseases ( EID)  5)  Drug Discover    
6)  Aging Society/ Gerontology แ ล ะ  7)  AI/ 
Medical Devices/ Medical Robotic เ พ่ื อ ใ ห
นักวิจัยมุงหนาไปอยางมีทิศทาง และใชงบประมาณ
ไดอยางคุมคา 
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 หากนักวิจัยจะยื่นขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
เชน ทุนจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (Funding 
Agency)  ห รื อ  program  management  unit 
(PMU) จะตองดําเนินการขอทุนผานมหาวิทยาลัย
เทานั้น และตองศึกษาเปาหมายของหนวยงานใหทุน 
และ PMU อยางละเอียด 
 ทั้งนี้  เรื่องการสงเสริมการวิจัยไมใชเรื่อง
สําหรับนักวิจัย/อาจารยฝายเดียว แตบุคลากรสาย
สนับสนุนก็มีสวนสําคัญในการชวยขับเคลื่อนดวย
เชนเดียวกัน กลาวคือ งานวิจัยจะเดินหนาได ระบบ
สนับสนุน เชน การจัดการพัสดุ การคลัง ฯลฯ ตองมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการผลิตผลงานวิจัยเปน
เปาหมายของสถาบันฯ ผลผลิตจากงานวิจัยตาง ๆ 
ของนักวิจัยทุกทาน สามารถชวยเหลือประเทศได
แนนอน ดังนั้น ถายิ่งมีงานวิจัยที่มากขึ้น ยอมมี
โอกาสชวยประเทศไดมากขึ้น นับเปนผลดีตอนักวิจัย 
หนวยงาน และประเทศชาติ 
 
ความกาวหนาของบุคลากร 

สิ่งสําคัญที่สถาบันฯ มุงเนนอยู เสมอ คือ 
ความกาวหนาของบุคลากรทุกทาน สําหรับบุคลากร
สายวิชาการ คณาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานดี       
ก็เปรียบเหมือนมี Spotlight สองสวาง อนึ่ง การขอ
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ทางมหาวิทยาลัย

ไดขยายเวลาเพ่ิมเติมสําหรับการยื่นขอประเมินการ
สอนในรูปแบบเดิมไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 
และสําหรับนักวิจัยนั้น  ปจจุบันสามารถยื่นขอ
ตําแหน งสู งสุ ดได ถึ งระดับ  ศาสตราจารยวิจั ย 
(Research Professor) สถาบั นฯ  จึ งส ง เสริม ให
บุคลากรเห็นความสําคัญของ career path เพ่ือ
สรางความกาวหนาในสายอาชีพดวย 

ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสาย
สนับสนุนวิชาการและสนับสนุนทั่วไป การพัฒนา
บุคลากรจะแบงไดทั้ง 3 ระดับ ไดแก 

ระดับ 1 : พัฒนาทักษะงานประจําตาม job 
description และงานที่ไดรับมอบหมาย โดยจะมี
เปาหมายคือ ปริมาณและคุณภาพของงานจะตองดี 
ทันเวลา และทําใหผูเกี่ยวของพึงพอใจกับผลลัพธ 

ระดับ 2 : โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาตนเอง 
สรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โครงการดาน 
Green Office โดยจะมีเปาหมายคือ จํานวนและ
คุณ ภาพของทั กษะใหมที่ เกิ ดขึ้ น  อาทิ  ฝ ก พูด
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเพ่ิมขอบเขตและความ    
ทาทายใน job description ที่ยกระดับการพัฒนา
ของสถาบันฯ 

ระดับ 3 : การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ/
วิชาชีพที่สูงขึ้น โดยจะมีเปาหมายคือ มีการยื่นขอ
ตําแหนงที่สูงขึ้น มีสิทธิประโยชนและโอกาสพัฒนา
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ตนเองใหสูงขึ้น ยกตัวอยางเชน เงินประจําแหนงและ
โอกาสไดรับทุน 

 
ความเปลี่ยนแปลงรอบรั้ว MB 
> MaSHARES Co-working Space@MB 

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รวมมือกับ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) 
เปด MaSHARES Co-working Space@MB เพ่ือใช
พ้ืนที่รวมกันสรางสรรคนวัตกรรม โดยจะมีพิธีเปด
อยางเปนทางการในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ดานใน
จะแบงเปนพ้ืนที่ Co-working space และ Maker 
space มีเครื่องมือตาง ๆ เปนเครื่องพิมพ 3 มิติ (3D 
printer) หองสําหรับจัดการเรียนการสอน หรือทํา
กิจกรรม 

สําหรับที่ตั้งของ MaSHARES Co-working 
Space@MB ลอมรอบดวยพันธมิตรที่สนับสนุนการ
สรางสรรคนวัตกรรมอยางครบวงจร เชน ศูนยวิจัย
และพัฒนาวัคซีน โรงงานผลิตยาของคณะเภสัช -
ศาสตร หนวยบริการเครื่องมือกลาง (MU–FRF) 
คณะวิศวกรรมศาสตร จึงเรียกไดวาตั้งอยูทามกลาง
ระบบนิเวศและบรรยากาศที่สงเสริมใหเกิดการรวม
สรางสรรคนวัตกรรม 

 
 

> การปรับปรุงอาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีน 
ในปถัดไป สถาบันฯ มีแผนการดําเนินการ

ปรับปรุงอาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัย
และพัฒนาวัคซีน โดยตั้งเปน Flagship ที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัย จึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงอาคารดังกลาวใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเตรียมพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสรางนักวิจัย
ดานการพัฒนาวัคซีนอีกดวย 

 
> จัดตั้งศูนยวิจัยประยุกตและพัฒนานวัตกรรมกุง 

สถาบั น ฯ  ได จั ด ตั้ งศู น ย วิ จั ย ให ม  คื อ 
ศูนยวิจัยประยุกตและพัฒนานวัตกรรมกุง โดย
ปจจุบันมอบหมายใหรองศาสตราจารย ดร.อภินันท 
อุดมกิจ ดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนาศูนยวิจัย ซึ่ง
ศูนยวิจัยประยุกตและพัฒนานวัตกรรมกุงไดเปด
ตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
คาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตผลงานวิจัยที่
สามารถสรางประโยชนไดอยางคลองตัวมากยิ่งขึ้น 
และตอบโจทยในระดับประเทศได 
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> A new PA/PE model 
แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรรูปแบบใหมจะเริ่มใชในปงบประมาณ 2565 
ซึ่งการปรับเกณฑในครั้งนี้ เพ่ือใหยืดหยุนตามยุค  
ตามสมัย โดยจะดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ
เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและสามารถกําหนดเกณฑการประเมินได
อยางเหมาะสม 

ผูอํานวยการสถาบันกลาวยังไดเนนย้ําถึง
วิสัยทัศนที่จะสถาบันฯ จะเปนสถาบันวิจัยชั้นนําใน
ระดับโลก และยังเดินหนาตาม 6 พันธกิจ คือ วิจัย, 
การเรียนการสอน, การบริการวิชาการที่มุงสู social 
enterprise, การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ    
งาน อ่ืน ๆ โดยขอใหบุ คลากรยึดมั่น ในคานิยม       
M-A-H-I-D-O-L และ WE MB 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถาม-คําตอบ จาก Slido 
ดานการบริหารงาน 
Q: อีก 4 ป ที่บริหาร MB จะพา MB ไปสูจุดไหน 
A: เราจะตองมุงสู Social Enterprise เนนการสราง
นวัตกรรมและหารายไดใหสถาบันไดมากท่ีสุด 
 
Q: ผูบริหารสถาบันฯ มีแผนการทํางานและการปรับ
ระบบอยางไรให  MB เปลี่ยนผ านไปสู การเป น 
Social Enterprise 
A:  เ ร า จ ะ ต อ ง ห า  New Product แ ล ะ  New 
Services ทํางานวิจัยเพ่ือตอบโจทยคนที่ตองการใช
ผลงานวิจัย รวมทั้งสราง New Customer หาลูกคา
กลุมใหม ๆ สนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือสราง
รายไดใหกับสถาบันฯ และสรางมาตรฐานของการ
ดําเนินงานใหเปนที่ยอมรับ 
 
Q: เรามี Blue ocean strategy อะไรบาง ที่ทําให
เราไดเปรียบดานการแขงขันทางธุรกิจ และเปนเจา
ตลาดในกลุมการคา เพ่ือสรางกําไรที่สูงขึ้นใหกับ
สถาบันไดบาง 
A: Blue ocean strategy หมายถึงนานน้ําสีคราม 
เปนธุรกิจที่ยังไมมีคูแขง แตมีลูกคาจํานวนมาก เรา
ตองทราบวามีจํานวนลูกคาเทาไร สวนแบงทาง
การตลาดเทาไร (ตรงขามกับ Red Ocean ที่มีการ
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แขงขันทางธุรกิจสูง เชน โครงการวิจัยดาน Basic 
Science อาจพิจารณาวาเปน Red Ocean) ทาง
สถาบันฯ ของเรามีหลายนวัตกรรมที่สามารถพัฒนา
เปน Blue ocean ได ยกตัวอยางเชน Diagnostic 
Kit ของ Thalassemia มี เปอร เซ็นตสู งที่ จะเปน 
Blue ocean เนื่องจากมีคูแขงนอยที่สามารถทําได
เหมือนเรา หรือการผลิตวัคซีน ซึ่งประเด็นนี้นาสนใจ
และจะหาโอกาสในการพัฒนาผลผลิตของสถาบันฯ 
ใหสามารถแขงขันในภาคธุรกิจได 
 
Q: ถามีวิธีหารายไดเชน crowdfunding สถาบันฯ มี
นโยบายเปดบัญชีใหโครงการตาง ๆ รับรายไดหรือไม 
A: สําหรับ crowdfunding เปนประเด็นที่นาสนใจ 
แตตองพิจารณาเงื่อนไขและระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยกอนวามีความเปนไปไดมากนอย
เพียงใด 
 
Q: ถาจะเปลี่ยนเปนการทํางานใหไดผลลัพธแบบ
เอกชน แตระบบปจจุบันและคนที่ทํางานมีความ
ยุงยาก ซ้ําซอน ลาชา ทางผูบริหารมีแนวคิดวาจะมี
จะปรับรุงอยางไร/อยากใหมีการแบงงานใหชัดเจนใน
งานที่ทํา  
A: เห็นดวยกับการปรับกระบวนการทํางานเพ่ือลด
ความซ้ําซอน โดยจะหารือกับหัวหนางานเรื่องการ

จัดทํา work flow ของบุคลากรใหชัดเจนและเปน
ระบบมากยิ่งขึ้น โดยทิศทางการทํางานของสถาบันฯ 
ใน อน าคตจะ เป น รูป แบ บ  virtual workplace 
เ พ่ื อ ให เกิ ด ค ว า ม ค ล อ ง ตั ว  แ ต ยั ง ค ง รั ก ษ า
ประสิทธิภาพในการทํางาน ไมยึดติดกับการทํางาน
ในหองทํางานตามรูปแบบเดิม 
 
Q: อย าก ให มี  one stop service สํ าห รั บ ก าร
ดําเนิ นการต าง ๆ  ในระบบ โดย PI ไมต องไป
เดินเรื่องเอง 
A: จะดําเนินการพิจารณาหารือกับผูเกี่ยวของตอไป 
 
ดานทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ 
Q: ความกาวหนาทางสายอาชีพของอาจารย/นักวิจัย
จะเปนอยางไร เมื่อทางทางมหาวิทยาลัยและทาง
สถาบันฯ ตองการใหบุคลากรกลุมนี้สรางรายได
เพ่ิมข้ึน 
A: การทําบริการวิชาการเพ่ือสังคม หรือผลงานทาง
วิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถใชในการขอ
ตํ าแหน งท างวิ ช าการได  ผู ที่ สน ใจควรศึ กษ า
กฎระเบียบใหชัดเจนวาตองเปนงานในลักษณะ
อยางไร 
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Q: ถาบุคลากรจะขอ work from home เปนบาง
ชวง (หากมีงานเอกสาร ที่ไมกระทบการงานสวนอ่ืน) 
ทําไดหรือไม ตองดําเนินการอยางไร 
A: บุคลากรสามารถหารือกับหัวหนางานเรื่องการ
พิจารณาให work from home ได แตสําหรับบาง
ตําแหนง/หนาที่ อาจจะตองอยูหนางานเสมอ สงผล
ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานที่บานได ดังนั้น จึงตอง
พิจารณาตามความเหมาะสม 
 
Q: ทํางานที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะอยากได
เครื่องราชอิสริยาภรณ  อยากใหสรุปแผนเปน
รายบุคคล จะไดรูวาไมไดทําตกหลน เสนอขอใหตรง
เวลา/เกณฑการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ เปน
อยางไร 
A: ระบบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ จะมีบัญชี
การตรวจสอบซึ่งสามารถขอดูไดที่หนวยทรัพยากร
บุคคล โดย HR จะมีวิธีการตรวจสอบลําดับชั้นของ
เครื่ อ งราช อิสริ ย าภ รณ  ย้ํ า ว าสถาบั น ฯ  และ
มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบที่รอบคอบ 
 
 
 
 

Q: รานอาหารปจจุบันไมอรอยและใหนอย สถาบัน
แจงวามีการประมูลหารานใหมเจารวมประมูลอยาง
นอย 2-3 ราน แตในวันที่เขาประมูลเปนรานเดิมที่
ขายอยูในปจจุบันเพียงรานเดียว ขอทราบเหตุผลวา
ทําไมถึงมีรานเดียว 
A: จากที่รานคาสวัสดิการรานเดิมยื่นความประสงค
ไมตอสัญญา ทางสถาบันฯ จึงไดดําเนินการเปดรับ
สมัครรานคาใหม  โดยมีผู สมัครทั้ งหมด 6 ราน 
แบงเปนรานขาวราดแกง ขาวอาหารตามสั่ง จํานวน 
4 ราน และรานอาหารจานเดียว จํานวน 2 ราน แต
เนื่องจากผูสมัครบางทานติดภารกิจไมสามารถเขา
รวมประมูลได จึงเหลือรานนางอรสา เกียรติกอบชัย 
เพียงรานเดียว ทั้งนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการ
ทดสอบรสชาติอาหารและสัมภาษณผูสมัครแลวมีมติ
วาใหทําสัญญารานขาวราดแกงและอาหารตามสั่ง    
1 ป แตสําหรับรานกวยเตี๋ยว จะทําสัญญาเพียง      
6 เดือน เพ่ือประเมินดานรสชาติอาหารและความ 
พึงพอใจของบุคลากรอีกครั้ง 
 
Q: ปหนาเราจะมีการสัมมนาบุคลากรประจําป
หรือไม 
A: เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทางสถาบันฯ มี
ความจําเปนจะตองเลื่อนสัมมนาบุคลากรประจําป
ออกไปกอน และจะขอพิจารณาในปถัดไปอีกครั้ง 
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ดานอาคารและสถานที่ 
Q: ปญหาน้ําทวมมีมาตรการแกไขอยางไร 
A: ทางกองกายภาพและสิ่งแวดลอม มีแผนที่จะ
ปรับปรุงระบบการระบายน้ํา โดยจะตองเชื่อมระบบ
ระหวางอาคารของสถาบันฯ และคณะเภสัชศาสตรที่
อยูดานหลัง ปญหาน้ําทวมในปจจุบัน นอกจากระบบ
การระบายน้ําแลว บางครั้งเกิดฝนตกในปริมาณมาก
เกินกวาที่มหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินการระบาย
ออกไดทัน ทั้ งนี้สถาบันฯ ไมไดนิ่งนอนใจ มีการ
ประสานงานกับกองกายภาพฯ อยางใกลชิดเพ่ือ
บรรเทาปญหา 
 
Q: ที่จอดรถยังไมเพียงพอ 
A: สถาบันฯ ไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับ
ปรับปรุงที่จอดรถบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณ
ชีวการแพทย และการปรับผังจราจรบริเวณหนา
ศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีน ซึ่งตอไปบุคลากรจะ
สามารถเขาไปใชพื้นที่ในบริเวณดังกลาวได 
 
 
 
 
 

Q: ไมทราบวา co-working space มีพ้ืนที่หรือหอง
กระจก สําหรับซอมทําการแสดงหรือไม / เกณฑการ
ใช MaShare เปนอยางไร และมีคาใชจายหรือไม 
อยางไร 
A: สําหรับ MaShares@MB ไมมีหองที่เปนกระจก
เงา แตมีหองเก็บเสียงสําหรับประชุมกลุมหรือทํา
กิจกรรมตาง ๆ สําหรับการบริหารจัดการระบบการ
จองยั งตองพิจารณารวมกับ iNT โดยในตอนนี้
สามารถติดตอขอใช งาน ไดที่ คุณ ณ รงค  ซึ่ งจะ
ประสานงานตอไปที่ iNT โดยไมเสียคาใชจาย 
 
Q: นโยบายกําจัดเชื้อราภายในอาคารมีหรือไม 
ปจจุบันเชื้อราตามฝาและพนังหองเยอะมาก 
A: เบื้องตนทุกคนจะตองชวยกันดูแลในจุดที่สามารถ
กําจัดเชื้อราได สําหรับในภาพใหญทางฝายอาคารจะ
ดําเนินการฉีดพนกําจัดเชื้อราและทําความสะอาด
ต อ ไป  นอกจากนี้  ส ถาบั น ฯ  ยั ง ได รับ จั ดส รร
งบประมาณสําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัยและ
ออกแบบระบบหองทํางานใหม โดยจะใชวัสดุที่
ทนทานตอเชื้อราและปลวกมากยิ่งข้ึน 
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Q: Cold room ฝงแลปวิจัยที่ เสีย จะมีโอกาสได
ซอมหรือไม 
A: ปญหาเรื่อง Cold room จะหารือกับผูบริหาร
และฝายที่เกี่ยวของเพ่ือหาทางแกในอนาคต 
 
Q: ความคืบหนาการจัดการพ้ืนที่ /โควตาการใช 
Freezer -80 เพ่ือลดการใชพลั งงาน ไดขอสรุป
อยางไร 
A: ปจจุบันมีการจัดทีมชวยดูแล Freezer -80 และ
ขอใหทุ กท านช วยกันจัดการวัสดุที่ หมดความ

จําเปนตองเก็บในตูแช เพ่ือใหมีพ้ืนที่เก็บใหเพียงพอ
ตอความตองการ นอกจากนี้สถาบันฯ ไดวางแผน
เปลี่ยนตูใหมทดแทนตูที่เสื่อมสภาพ เพ่ือใหประหยัด
พลังงานมากยิ่งขึ้นอีกดวย ตลอด 3 ปที่ผานมา 
สถาบันฯ ไดทยอยเปลี่ยน Freezer ไปหลายตู และมี
แผนจะเปลี่ยน/จัดหาทดแทนจนครบทุกตู 
 
 
______________________________________ 
ปรับปรุง : 17 พฤศจิกายน 2563 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรวมงาน Meet the Director ครั้งที่ 8 
 จากงาน Meet the director ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผานมา มีจานวนผูเขารวม
กิจกรรมทั้งสิ้น 140 คน และตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 71 คน คิดเปนรอยละ 50.71 โดยมีคําถามทั้งหมด 
12 คําถาม ดังนี้  
 
1. ประเภทของบุคลากร  

 
 
 บุคลากรที่รวมทําแบบประเมินความพึงพอใจฯ แบงออกเปน ฝายสนับสนุนมากที่สุดถึงรอยละ 
73.2 (จํานวน 52 คน) และบุคลากรฝายวิชาการที่รอยละ 26.8 (จํานวน 19 คน)  
 
2. ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  
 

 
 
 ผูเขารวมงานมีความคิดเห็นวา ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมมาก อยูที่ 
รอยละ 39.4 คิดเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด อยูที่รอยละ 35.2 คิดเห็นวามีความเหมาะสมปาน
กลาง อยูที่รอยละ 18.3 และคิดเห็นวาระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมนอย อยูที่รอย
ละ 7 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากลุมผูเขารวมงานสวนใหญคิดเห็นวาระยะเวลาการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี
ความเหมาะสม 
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3. รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม  
 

 
 ผูเขารวมงานแสดงความคิดเห็นวารูปแบบของงานมีความเหมาะสมมาก อยูที่รอยละ 52.1  
คิดเห็นวารูปแบบของงานมคีวามเหมาะสมมากที่สุด อยูทีร่อยละ 28.2 ตามมาดวยกลุมผูที่เห็นวารูปแบบ
ของกิจกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง อยูที่รอยละ 16.9 และผูที่เห็นวารูปแบบกิจกรรมมีความ
เหมาะสมนอย อยูที่รอยละ 2.8 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวารูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม 
 
 
4. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  
 

 
 ผูเขารวมกิจกรรมที่รวมทําแบบประเมินคอนขางพึงพอใจกับสถานที่จัดกิจกรรมมาก อยูที่รอยละ 
49.3 เห็นวาสถานที่จัดกิจกรรมมคีวามเหมาะสมมากที่สุด อยูทีร่อยละ 39.4 เห็นวาสถานที่จัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสมปานกลาง อยูทีร่อยละ 9.9 และเห็นวาสถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสมนอย อยูทีร่อยละ 1.4  
ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาสถานที่จัดกิจกรรมครั้งนีม้ีความเหมาะสม 
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5. การประชาสัมพันธกิจกรรมมีความทั่วถึง  
 

 
 
 ผูประเมินมีความพึงพอใจกับการประชาสัมพันธของกิจกรรมดังกลาว ซึ่งมีความคิดเห็นวามีการ
กระจายขาวอยางทั่วถึงมาก อยูที่รอยละ 56.3 คิดเห็นวามีการกระจายขาวในระดับมากที่สุด อยูที่รอย
ละ 39.4 คิดเห็นวามีการกระจายขาวในระดับปานกลาง อยูที่รอยละ 2.8 และคิดเห็นวามีการกระจาย
ขาวอยางทั่วถึงนอย อยูที่รอยละ 1.4 ตามลําดับแสดงใหเห็นวาการประชาสัมพันธกิจกรรมมคีวามทั่วถึง 
 
 
6. กิจกรรมสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ  
 

 
 

 กิจกรรมดังกลาวมีจํานวนผูประเมินมีความคิดเห็นวา สามารถสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ 
ในระดับปานกลาง อยูที่รอยละ 35.2 สามารถสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ ในระดับมาก อยูที่รอย
ละ 33.8 สามารถสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ ในระดับมากที่สุด อยูที่รอยละ 19.7 ในระดับนอย 
อยูที่รอยละ 8.5 และสามารถสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ ในระดับนอยที่สุด อยูที่รอยละ 2.8 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมดังกลาวสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ 
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7. ทําใหไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการของสถาบันฯ  
 

 
 ผูทําแบบประเมินสวนมากเห็นวา กิจกรรมนี้ทําใหไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริการ
และการดําเนินกิจการของสถาบันฯ ทําใหไดรับความรูความเขาใจในระดับมากอยูที่รอยละ 54.9 ทําให
ไดรับความรูความเขาใจในระดับมากที่สุดอยูที่รอยละ 22.5 ทําใหไดรับความรูความเขาใจในระดับ 
ปานกลางรอยละ 16.9  ตามมาดวยทําใหไดรับความรูความเขาใจในระดับนอย และนอยที่สุด อยูที ่
รอยละ 2.8 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากลุมคนสวนใหญใหไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริการ
และการดําเนินกิจการของสถาบันฯ 
 
 
8. เปดโอกาสใหทานไดแสดงขอคิดเห็นและมีสวนรวมในการบริหารงานของสถาบันฯ  
 

 
 

 ผูเขารวมงานสวนมากประเมินกิจกรรมดังกลาววา เปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมี
สวนรวมในการบริหารงานของสถาบันฯ ในระดับมาก อยูที่รอยละ 52.1 ในระดับมากที่สุด อยูที่รอยละ 
28.2  และในระดับปานกลางที่สุด อยูที่รอยละ 16.9 และแสดงความคิดเห็นอยูในระดับนอย อยูที่รอยละ 
2.8 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาสถาบันฯ เปดโอกาสใหทานไดแสดงขอคิดเห็นและมีสวนรวมในการ
บริหารงานของสถาบันฯ 
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9. กิจกรรมสงเสริมใหสวนงานภายในสถาบันฯดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและโปรงใส (Integrity 
& Transparency Assessment (ITA)  
 

 
 

 ผูเขารวมงานเห็นวา กิจกรรมนี้สงเสริมใหสวนงานภายในสถาบันฯ ดําเนินงานอยางมีคุณธรรม
และโปรงใสในระดับมากถึงรอยละ 43.7 ตามมาดวยผูที่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง อยูที่รอยละ 
32.4 และระดับมากที่สุด อยูที่รอยละ 16.9  และผูที่ใหความคิดเห็นในระดับนอย อยูที่รอยละ 7 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจกรรมดังกลาวสงเสริมใหสวนงานภายในสถาบันฯ ดําเนินงานอยางมี
คุณธรรมและโปรงใส 
 
 
10. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม  
 

 
 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก อยูที่รอยละ 45.1 ตามมาดวยผู
ที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด อยูที่รอยละ 23.9 มีความพึงพอใจปานกลาง อยูที่รอยละ 22.5 และมี
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมนอย อยูที่รอยละ 8.5 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผูประเมิน
สวนใหญนั้นมีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม 
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11. ทานไดรับการประชาสัมพันธกิจกรรมคร้ังน้ีจากชองทางใด (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)  
 

 
 จากการประชาสัมพันธกิจกรรมนี ้ผูเขารวมและทําแบบประเมินนีไ้ดรับขาวสารกิจกรรมผานทาง 
กลุม LINE ของสถาบันฯ มากที่สุดถึงรอยละ 73.2 (จํานวน 52 คน) ตามมาดวยโปสเตอรประชาสัมพันธ
กิจกรรมรอยละ 52.1 (จํานวน 37 คน) ทางเว็บไซตรอยละ 50.7 (จํานวน 36 คน) ไดรับการบอกตอจาก
เพื่อนรวมงานรอยละ 29.6 (จํานวน 21 คน) ทราบขาวผานทาง Social Media และรอยละ 16.9 (จํานวน 
12 คน) ทราบขาวผานทาง ผานทาง Line รอยละ 23.9 (จํานวน 17 คน)  


