
1 

แผนกลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560–2564 

เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
(Strategic objectives) 

กลยุทธ ์
(Strategic initiative) 

แผนปฏิบตัิการ  
 
 

ตัวชี้วดั 
 (หน่วยวัด) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

ระยะยาว (15 ปี) ระยะสั้น (5 ปี)  
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 พันธกิจ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์

งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาต ิ
SC2,SC3,SC6 SA2,SA3 

ผู้รับผิดชอบ ; รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 

1. สถาบันฯ มีหลกัสูตร
นานาชาติที่มีศักยภาพในการ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

1. เพื่อให้หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ 
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน AUN-
QA 

1.ส่งหลักสูตรเข้ารับการ
ตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน AUN-QA 
 

1.โครงการอบรมให้
ความรู้ในการปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทาง   
AUN-QA 
2.จัดส่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าอบรมเป็น
ผู้ตรวจประเมิน MU 
AUN-QA ทกุป ี
3.โครงการปรับปรุง
หลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนการสอนตาม
แนวทาง OBE  
4.จัดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเสริม soft 
skill ให้นักศึกษา 
5.จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเขียนและ

1. หลักสูตรที่ได้รับการประเมินตาม
มาตรฐาน MU AUN-QA 
(หลักสูตร) - CKPIs 

2 2 2 2 1 

2. หลักสูตรที่ได้รับการประเมินตาม
มาตรฐาน AUN-QA (หลกัสูตร) 

0 0 0 0   

2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็น
นักวิจยั/นักวิชาการที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1. ปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาให้
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

 1. รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(ร้อยละของแต่ละหลักสูตร) 

10 20 30 50 70 

  2. ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก มี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติซ่ึงมีคุณภาพในระดับ
สากล 

 2. การตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ(ISI/Scopus) ของ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา (ร้อย
ละ) – CKPIs 

     

    - ระดับปริญญาโท 20 25 10 10 10 
  

 
  -ระดับปริญญาเอก (มากกว่า 1 

ฉบับ) 
20 30  30 30  30  
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เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
(Strategic objectives) 

กลยุทธ ์
(Strategic initiative) 

แผนปฏิบตัิการ  
 
 

ตัวชี้วดั 
 (หน่วยวัด) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

ระยะยาว (15 ปี) ระยะสั้น (5 ปี)  
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 พันธกิจ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์

งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาต ิ
SC2,SC3,SC6 SA2,SA3 

ผู้รับผิดชอบ ; รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 

  3. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ในด้านการวิจยัและวิชาการใน
ระดับนานาชาต ิ

 ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ 
6.โครงการประชา
สัมพันธุ์หลักสูตรในเชิง
รุก 
 

3. นักศึกษาที่ได้ไปท าวจิัย และ
น าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
(ร้อยละ) 

20 25 30 40 50 

 3. เพื่อเพิ่มจ านวนนกัศึกษา
ในหลักสูตร 

1. เพิ่มช่องทางในการสื่อสาร
และสร้างความผูกพันใหก้ับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 1. จ านวนของผู้สมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตรที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) - 
CKPIs 

10 10 10 10 10 

  2. จัดสรรทุนการศึกษาของ
นักศึกษาในระดับปริญญาโท 

       

 4. เพื่อพัฒนาทักษะทาง
อาชีพและทกัษะสว่นบุคคล 
(soft skills) ของนักศึกษา 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อพัฒนา soft 
skills 

 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(ระดับ) - CKPIs 

     

   - ระดับปริญญาโท 3.51 4.2 4.2 4.4 4.4 
   - ระดับปริญญาเอก N/T 4.2 4.2 4.4 4.4 

   2. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนา soft 
skill (กิจกรรม) 

N/T N/T 3 3 3 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ กลยุทธ์  แผนปฏิบตัิการ  

 
ตัวชี้วดั (หน่วยวดั) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

(Strategic Goals) (Strategic objectives) (Strategic initiative)  ระยะยาว ระยะสั้น 2560 2561 2562 2563 2564 
พันธกิจ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการวจิัยพื้นฐาน และประยุกต ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก 

SC1,SC4,SC5,SC7,SC
8 

SA1,SA3-8,SA10 

ผู้รับผิดชอบ ; 1. ผู้ชว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายวิจยั  2. ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม 

1. สถาบันมีบุคลากรที่
สามารถสร้างผลงานวิจัย องค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน ์

1. เพื่อสร้างบุคลากรสาย
วิชาการและนักวิจยั ให้มี
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและพัฒนาสู่
นวัตกรรม 

1. พัฒนาทักษะของนักวจิัย ใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.ส่งเสริมการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสาร 
Q1 

1.โครงการพัฒนาทักษะ
การตีพิมพ์ผลงานวจิัย
ในวารสารวิชาการ
คุณภาพสูง 
2.จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการขอทุนวิจยัใน
ลักษณะโครงการวิจยั
แบบบูรณาการและการ
บริหารจัดการเงินทุน
วิจัย 
 

1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติ
คุณ (คน) 

10 10 2 2 2 

1.1 การขอทุนวจิัยและการ
สร้างเครือข่ายงานวิจยั 

 1. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
(ล้านบาท)  CKPIs 
1. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการ
วิจัย/นกัวิจยั (ลา้นบาท)  CKPIs 

  25 เพิ่มขึ้น 
5% 

เพิ่มขึ้น 
5% 

     - จ านวนเงินทุนวิจัยจากภายใน
มหาวิทยาลัย   

  5 เพิ่มขึ้น 
5% 

เพิ่มขึ้น 
5% 

     - จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก
หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ   

  18 เพิ่มขึ้น 
5% 

เพิ่มขึ้น 
5% 

     - จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก
หน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ 

  - เพิ่มขึ้น 
5% 

เพิ่มขึ้น 
5% 

 

      - จ านวนเงินทุนวิจยัที่ได้รับจาก
ภาคเอกชนภายในประเทศ. 

  1 เพิ่มขึ้น 
5% 

เพิ่มขึ้น 
5% 

   - จ านวนเงินทุนวิจยัที่ได้รับจาก
ภาคเอกชนต่างประเทศ 

  1 เพิ่มขึ้น 
5% 

เพิ่มขึ้น 
5% 

   2. สัดส่วนเงินทุนวิจัย (ร้อยละ)      

   - จากภาคเอกชนและตา่งประเทศ 5.84 5.0 8 N/A N/A 

   - จากแหล่งทุนภายนอก 53.09 55.0 72 N/A N/A 
 1.2 การเขียนผลงานวิจยัหรือ

ผลงานทางวิชาการ 
 1. จ านวนบทความตีพิมพ์ใน

วารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่
98 90 87 90 90 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ กลยุทธ์  แผนปฏิบตัิการ  
 

ตัวชี้วดั (หน่วยวดั) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

(Strategic Goals) (Strategic objectives) (Strategic initiative)  ระยะยาว ระยะสั้น 2560 2561 2562 2563 2564 
พันธกิจ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการวจิัยพื้นฐาน และประยุกต ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก 

SC1,SC4,SC5,SC7,SC
8 

SA1,SA3-8,SA10 

ผู้รับผิดชอบ ; 1. ผู้ชว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายวิจยั  2. ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม 
เป็นที่อยู่ในฐาน ISI/SCOPUS 
(บทความ) - CKPIs 

 
   2. จ านวนดัชนีการอ้างอิงต่อ

บทความวจิัยใน 5 ปี - CKPIs 
19.84 19.00 7.5 10 10 

 
   3. ค่า h-index ของส่วนงาน - 

CKPIs 
28 23 20 20 20 

 
   4. สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวาร 

สารวิชาการระดับนานาชาติ ใน Q1 
(ร้อยละ) - CKPIs 

N/T N/T 50 55 60 

   1.3 การบริหารจัดการทุนวิจยั
และการเป็นนักวิจยัพี่เล้ียง 

 
1.ความพึงพอใจ (ระดับ) 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

  1.4 ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรม 

 
1. จ านวนผลงานวจิัยทีก่่อให้เกิด
นวัตกรรม (เรื่อง) - CKPIs 

1 1 1 1 1 

 
 
 

 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เอื้อให้เกิดงานวิจยับูรณาการ 

 
1. ร้อยละของเงินรายได้สถาบันฯ 
(MB MICE) ที่ใช้ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ) 

N/T N/T 30 30 30 

 2. สถาบันฯ มีงานวิจยัที่
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่
และนวัตกรรม ที่เป็น
ประโยชน ์
  

2. เพื่อสร้างงานวิจัย / 
นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา
ต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

1. สนับสนุนโครงการที่มีการ
พัฒนานวัตกรรม สร้างรายได้
จากนวัตกรรม 

1.ก าหนดหัวข้อวจิัยให้
ตรงกับความต้องการ
ของภาคเอกชน 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.โครงการ matching 
ระหว่างองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัยของสถาบันฯ
กับโจทย์วิจยัจาก
ภาคเอกชน 

1. จ านวนค าร้องที่ยื่นกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (PP01) (เรื่อง) - CKPIs 

N/T N/T 1 1 1 

2. จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เรื่อง) 

2 2 2 2 2 

   3. จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับค า 
แนะน า/ปรึกษาในการพัฒนา
นวัตกรรมและการต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ (โครงการ) 

N/T N/T 2 2 2 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ กลยุทธ์  แผนปฏิบตัิการ  
 

ตัวชี้วดั (หน่วยวดั) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

(Strategic Goals) (Strategic objectives) (Strategic initiative)  ระยะยาว ระยะสั้น 2560 2561 2562 2563 2564 
พันธกิจ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการวจิัยพื้นฐาน และประยุกต ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก 

SC1,SC4,SC5,SC7,SC
8 

SA1,SA3-8,SA10 

ผู้รับผิดชอบ ; 1. ผู้ชว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายวิจยั  2. ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม 
    4. จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่

ได้รับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
(เรื่อง) - CKPIs 

N/T 2 2 2 2 

    5. จ านวนรายได้ที่ได้จากการใช้
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ (ลา้นบาท)   

N/T 0.2 0.5 เพิ่มขึ้น 
5% 

เพิ่มขึ้น 
5% 

  2.ผลักดันด้วยการเพิ่มจ านวน
งานวิจัยที่น าไปสู่รายได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งใน
รูปแบบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ ์

 1. จ านวนของงานวิจยัที่สามารถ
สร้างรายได้จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา (จ านวน) 

N/T 1 1 1 1 

  3. สนับสนุนให้นักวิจยัใน
สถาบันคิดค้น หรือสร้างโจทย์
วิจัยใหม่ๆ ที่ตรงกับความ
ต้องการของเอกชน สังคมและ
ประเทศชาติ 

 1.จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ตรงกับความต้องการของ
ภาคเอกชน (จ านวน) 

N/T N/T 1 1 1 

   2.ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตรงกับ
ความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ (โครงการ) - CKPIs 

N/T N/T 1 1 1 

3. สถาบันมีการด าเนินการ
วิจัยตามหลักจรยิธรรมการ
วิจัย ภายใต้มาตรฐานของการ
เป็นสถาบันวิจยัระดับโลก 

3. เพื่อให้มีการด าเนินการ
วิจัยตามหลักจรยิธรรมการ
วิจัย ภายใต้มาตรฐานของ
การเป็นสถาบันวิจัยระดับ
โลก 

1. จัดอบรมหรือให้บุคลากร
ได้รับการอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในคนและ/หรือสัตว์ตาม
ก าหนดระยะเวลาทกุ 3 ป ี

1.ตรวจประเมินการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานจริยธรรมการ
วิจัยดว้ยเกณฑ์สากล 

1.โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจยัในคน
และ/หรือในสัตว ์
2.กิจกรรมการส ารวจ
ประเมินการปฏิบัติตาม

1. ร้อยละของบุคลากรที่ท างานวิจยั
ในคนและ/หรือสัตว์ที่ผ่านการ
อบรมจริยธรรมการวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
(ร้อยละ)  

50 60 70 80 90 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ กลยุทธ์  แผนปฏิบตัิการ  
 

ตัวชี้วดั (หน่วยวดั) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

(Strategic Goals) (Strategic objectives) (Strategic initiative)  ระยะยาว ระยะสั้น 2560 2561 2562 2563 2564 
พันธกิจ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการวจิัยพื้นฐาน และประยุกต ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก 

SC1,SC4,SC5,SC7,SC
8 

SA1,SA3-8,SA10 

ผู้รับผิดชอบ ; 1. ผู้ชว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายวิจยั  2. ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม 
  2. ก ากับดแูลการท าวิจยัในคน

และสัตว์ให้เป็นไปตามหลัก
จริยธรรมการวิจยั 

 ข้อก าหนดด้าน
จริยธรรมการวิจยั 

1. จ านวนครั้งของการเยีย่มส ารวจ 
(ครั้ง) 

1 1 1 1 1 

    2. ร้อยละของห้องปฏิบัติการวิจยัที่
ปฏิบัติตามหลกัจริยธรรม (ร้อยละ) 

N/T N/T 100 100 100 
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เป้าประสงค ์

(Strategic Goals) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
(Strategic objectives) 

กลยุทธ ์
(Strategic initiative) 

แผนปฏิบตัิการ  
 
 

ตัวชี้วดั 
 (หน่วยวัด) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

ระยะยาว ระยะสั้น  
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 พันธกิจ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสังคม SC1,SC2,SC3 SA1-3,SA11 

ผู้รับผิดชอบ ; ผู้ชว่ย ผอ.ฝ่ายพัฒนานวตักรรม 

1. สถาบันฯ มีการให้บริการ
วิชาการที่หลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้และสังคม 

1. เพื่อให้สถาบันสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมผ่านการให้บริการ
ทางวิชาการ 

1. ส่งเสริมให้การบริการตรวจ
วิเคราะห์เข้าสู่มาตรฐาน
คุณภาพ 

 1.โครงการปรับปรุง
คุณภาพห้องปฏบิัติ
ตรวจวิเคราะห ์

1. จ านวนหนว่ยบริการที่ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล - 
CKPIs 

N/T 1 1 
  

1 
  

1 
  

2. สถาบันฯ มีงานบริการ
วิชาการที่สามารถสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน 

2. เพื่อการสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืนจากงานบริการ
วิชาการของสถาบันประเภท
ที่ก่อให้เกิดรายได ้

1. ส่งเสริมการจัดประชุม 
สัมมนา การฝกึอบรมที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าที่หลากหลาย   
 

 1.ปรับการให้การ
บริการทางวิชาการด้วย
สมรรถนะหลักของ
สถาบันฯให้ตรงกับ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
2.โครงการบริการทาง
วิชากรที่กอ่ให้เกิด
รายได้ 

1. ระดับความพึงพอใจ - CKPIs >4 >4.5 >4 >4 >4 

  2.ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

 2. ร้อยละของรายได้สุทธิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นจากบรกิารวิชาการ - CKPIs 

N/T N/T 10 10 10 
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เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
(Strategic objectives) 

กลยุทธ ์
(Strategic initiative) 

แผนปฏิบตัิการ  
 
 

ตัวชี้วดั 
 (หน่วยวัด) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

ระยะยาว ระยะสั้น  
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 พันธกิจ 4  ส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างสภาวะแวดล้อมที่มคีวามสุข สามัคคี 

ปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายสีเขยีว 
SC4,SC7 SA6 

ผู้รับผิดชอบ ; 1. ผู้ชว่ย ผอ.ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม  2. รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

1. สถาบันฯ มีสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่มีความสุข สามัคคี
และปลอดภยั 

1. เพื่อให้บุคลากรมี
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่เหมาะสมและมีความสุข 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ท างานให้เหมาะสม และจัดหา
สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรในการปฏบิัติงาน
อย่างมีประสิทธ ิภาพ และมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 1.โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวในตัว
อาคารหลัก 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน (ระดับ) - 
CKPIs 

3.51 3.51 4 
  

4 
  

4 
  

 2. จ านวนเสียงบ่นของบุคลากร
ลดลง 

N/T N/T 1 0 0 

2. สถาบันฯ มีการด าเนินงาน
โดยใช้นโยบายสีเขยีว และมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

2. เพื่อให้สถานที่ท างานมี
ความปลอดภยัในการท างาน 

2. จัดให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิาร
วิจัย 

2.ขอรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพความ
ปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการด้วย
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

2.โครงการตรวจ
ประเมินความปลอดภยั
ของห้องปฏิบัติการ 
3.จัดกิจกรรม MB GO 
และกิจกรรมส าคัญ
ทางด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ร้อยละของห้องปฏิบัติการผ่าน
การตรวจประเมินตามมาตรฐาน 
ESPReLด้วยคะแนน > 80% (ร้อย
ละ) - CKPIs 

100 100 100 100 100 

3. เพื่อให้สถาบันฯ มกีาร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการ
ด าเนินงานด้วยนโยบายสี
เขียว 

3. น านโยบายสีเขยีวมาใช้ใน
การบริหารจัดการ 

1. จ านวนกิจกรรมตามนโยบาย 
MB GO (กจิกรรม) 

N/T N/T 2 2 2 

 4. เพื่อให้สถาบันฯ เป็นสว่น
งานที่มีการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.ส่งเสริมกิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  1. จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรม) 

2 2 2 2 2 

   2. ความพึงพอใจของบุคลากร 
(ระดับ) 

4 4 4 4 4 
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เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
(Strategic objectives) 

กลยุทธ ์
(Strategic initiative) 

แผนปฏิบตัิการ  
 
 

ตัวชี้วดั 
 (หน่วยวัด) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

ระยะยาว ระยะสั้น  
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 พันธกิจ 5  สร้างเครือข่ายความรว่มมือระดับนานาชาต ิในด้านการศึกษา และวิจัย เพื่อยกระดับ

การผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งสู่ความเป็นสถาบันฯ วิจัยระดับโลก 
SC1,SC2,SC3 SA1,SA2,SA3 

ผู้รับผิดชอบ ; ผู้ชว่ย ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และสารสนเทศ 

1. สถาบันฯ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับโลก 

1.เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับ
นานาชาต ิ

1. สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือและการแลกเปลีย่น
นักวิจยั นักศึกษากับนานาชาติ  

1.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับนานาชาติ
กับมหาวิทยาลัยระดับ 
Top 50 

1.ส่ง นศ.ไปท าวิจัยใน
สถาบันที่มี MOU อยา่ง
สม่ าเสมอ 
2.ให้ทุนสนับสนุน นศ.
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
 

1. จ านวน MOU ระดับนานาชาต ิ
ที่เกิดขึ้นใหม่ (จ านวน) - CKPIs 

2 2 1/ 
  

1 
  

1 
  

 2. จ านวน staff และนักศึกษา 
inbound-outbound (คน) - 
CKPIs 

N/T N/T 5 5 5 

 3. ร้อยละของสื่อประชาสัมพันธ ์ที่
มีการใช้ 2 ภาษา หรือใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (ร้อย
ละ) 

N/T N/T 5 5 5 

2. สถาบันฯ มีภาพลักษณ์ที่มี
ความทันสมัยและเป็นสากล 
 

2. เพื่อน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ใน
การบริการจัดการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดความ
ซ้ าซ้อน รวดเร็ว และมีความ
ถูกต้อง ปลอดภัย นา่เช่ือถือ
ได้ 

1. พัฒนาระบบ smart IT  3.โครงการพัฒนาระบบ 
IT เพื่อการบริการ
จัดการและการ
ประชาสัมพันธแ์ละ 
4.โครงการพัฒนา
วิธีการประเมินผลการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารบน 
website สถาบันฯ 

1. จ านวนระบบที่พัฒนาขึ้น / จาก
ภายนอก (ระบบ) CKPIs 

N/T N/T 1 1 1 

 2. จ านวนกิจกรรมที่จัดอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะดา้น IT ให้แก่บุคลากร
ของสถาบันฯ (กจิกรรม) 

N/T N/T 2 2 2 

 3. เพื่อให้สามารถ
ประชาสัมพันธข์่าวสารได้
อย่างมีประสิทธภิาพ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในสถาบันและช่อง
ทางการประชาสัมพันธ ์

 1. ระดับความพึงพอใจในการใช้
เครือข่าย intranet ของบุคลากร 
(ระดับ) 

>4 >4 >4 >4 >4 

 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์การ และการรับรู้ของ
สังคม 

  1. จ านวนขา่ว / จ านวน 
Infographic เพื่อให้ข้อมูลหรือ

50 50 50 50 50 
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เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
(Strategic objectives) 

กลยุทธ ์
(Strategic initiative) 

แผนปฏิบตัิการ  
 
 

ตัวชี้วดั 
 (หน่วยวัด) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

ระยะยาว ระยะสั้น  
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 พันธกิจ 5  สร้างเครือข่ายความรว่มมือระดับนานาชาต ิในด้านการศึกษา และวิจัย เพื่อยกระดับ

การผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งสู่ความเป็นสถาบันฯ วิจัยระดับโลก 
SC1,SC2,SC3 SA1,SA2,SA3 

ผู้รับผิดชอบ ; ผู้ชว่ย ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และสารสนเทศ 

เผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรที่
เผยแพร่ผ่าน web page (เร่ือง) 

     2. จ านวนกิจกรรมของสถาบันฯ ที่
สร้างประโยชน์เพื่อสังคม (กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 

     3. จ านวนขา่วสารที่ให้ความรู้แก่
สังคมผ่าน website (เร่ือง) 

N/T N/T 5 5 5 
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เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
(Strategic objectives) 

กลยุทธ ์
(Strategic initiative) 

แผนปฏิบตัิการ  
 
 

ตัวชี้วดั 
 (หน่วยวัด) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

ระยะยาว ระยะสั้น  
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 พันธกิจ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
SC6 SA4,SA6,SA9 

ผู้รับผิดชอบ ; 1. รอง ผอ.ฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้, 2. ผู้ชว่ย ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  3. 
รักษาการแทนผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล   

1. สถาบันฯ มีระบบบริหาร
จัดการ ที่มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากล 

1. เพื่อจัดให้มี ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ก ากับดแูล ติดตาม และ 
ประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพระดับ
สากล 

1. สร้างระบบและกลไกการ
บริหารจัดการ เพื่อน าไปสู่ 
EdPEx 350 คะแนน (TQC 
roadmap) 

1. ส่งรายงาน SAR ของ
สถาบันฯ เข้ารับการ
ประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ 

1.จัดส่งบุคลากรเข้า
อบรมเป็นผู้ตรวจ
ประเมิน EdPEx ประจ า
ทุกป ี
2.จัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพ 
3.จัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพและความเส่ียง
ภายในประจ าป ี

1. คะแนน EdPEx ตามระบบ 
MU's Dee  (คะแนน) – CKPIs 

>200 >250 >275 >300 >325 

 2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันฯ ตามแนวทาง EdPEx 

 2. ร้อยละของหนว่ยงานภายในที่มี
การประกันคุณภาพภายใน (รอ้ย
ละ) 

10 25 50 75 100 

 2. เพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพให้เกิดขึ้นในสถาบัน
ฯ 

3. จัดให้มีกระบวนการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 1. จ านวนบุคลากรที่มีการปรับปรุง
พัฒนางานให้เกิดคุณภาพดีขึ้น (คน) 

N/T N/T 3 3 3 

 3.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ 
นักวิจยั บุคลากร และนกั
ศึกษ าของสถาบันฯ ได้มี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ  

4. ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

  1.จ านวนกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ (จ านวน) 

10 20 75 100 100 

 4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการบริหารจัดการความ
เส่ียงอย่างเป็นระบบ 

5. จัดให้มีการด าเนินการด้าน
การบริหารจัดการความเส่ียง 

  1. ร้อยละของการด าเนินงานลด
ความเส่ียง (ร้อยละ) 

25 25 25 25 25 

2. สถาบันฯ มีระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณภาพ 

1. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของค่านิยม วัฒนธรรม

1. ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม/
วัฒนธรรมองค์การ เพื่อสร้าง

 4.จัดกิจกรรมส่งเสริม
และปลูกฝังค่านิยม WE 
MB 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังค่านิยม (กจิกรรม) 

N/T N/T 2/ 2 2 
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เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
(Strategic objectives) 

กลยุทธ ์
(Strategic initiative) 

แผนปฏิบตัิการ  
 
 

ตัวชี้วดั 
 (หน่วยวัด) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

ระยะยาว ระยะสั้น  
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 พันธกิจ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
SC6 SA4,SA6,SA9 

ผู้รับผิดชอบ ; 1. รอง ผอ.ฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้, 2. ผู้ชว่ย ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  3. 
รักษาการแทนผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล   

องค์การ และพร้อมตอ่การ
เปลี่ยนแปลง 

วัฒนธรรม แบบ “ชาวชีว
โมเลกุล” 

5.จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้าง
ความรู้และ 
แนวทางในการขอ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

    2. ระดับการรับรู้/ความเข้าใจใน
ภาพลักษณ์ของ MB (ระดับ) 

N/T N/T 4 4 4 

 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะ และทักษะ
วิชาชีพและมีความก้าวหน้า
ในสายอาชพีและสายงาน
บริหาร 

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในทุกระดับ 

 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ต าแหน่งสูงขึ้น (ร้อยละ) - CKPIs 

N/T N/T 2% 2% 2% 

     2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพผา่นกิจกรรมต่างๆ 
ณ ต่างประเทศ (คน) 

N/T 6 5 5 5 

 3. เพื่อพัฒนาระบบที่
สามารถกระตุ้นให้บุคลากร
เกิดความสุข และมีความ
ผูกพันต่อองค์การ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
ขวัญและก าลังใจ เพื่อธ ารง
รักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ 

  1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล
หรือการประกาศเกียรติคุณ (คน) 

N/T N/T 1 1 1 

     2. ผลการประเมินความผูกพัน 
(ระดับ) 

3.51 4 >4 >4 >4 

 4. เพื่อวางแผนอัตราก าลัง
และสรรหาบุคลากรให้
สอดคล้องกับพันธกจิของ
สถาบันฯ 

1. วิเคราะห์ วางแผนและ
บริหารงานบุคคลให้สอดคล้อง
และสนับสนุนยุทธศาสตร์
สถาบันฯ 

  1. อัตราก าลังที่บรรจุเพิ่ม (คน) >1 >1 >1 >1 >1 
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เป้าประสงค ์
(Strategic Goals) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
(Strategic objectives) 

กลยุทธ ์
(Strategic initiative) 

แผนปฏิบตัิการ  
 
 

ตัวชี้วดั 
 (หน่วยวัด) 

ปีงบประมาณ (เป้า/ผล) 

ระยะยาว ระยะสั้น  
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 พันธกิจ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
SC6 SA4,SA6,SA9 

ผู้รับผิดชอบ ; 1. รอง ผอ.ฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้, 2. ผู้ชว่ย ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  3. 
รักษาการแทนผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล   

     2. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความรู้ (กิจกรรม) 

7 7 7 7 7 

     3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา (ร้อยละ) 

N/T N/T 25% 25% 25% 

3. สถาบันฯ มีการบริหารจัดการ
ทางการเงินที่มีความมั่นคง 

1. เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการเงิน พัสดุ 
และรายได้ของสถาบันฯ ให้
มีประสิทธิภาพในการจัดหา 
และใช้จ่ายงบประมาณ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินการทางการคลัง พัสดุ 
และรายได ้

 6.พัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับ
บริหารข้อมูลทางการ
คลังและพัสดุ 
7.จัดให้มีการคิดต้นทุน
การด าเนินการของ
โครงการบริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได ้

1. จ านวนระบบสารสนเทศส าหรับ
บริหารข้อมูลทางการคลัง และพัสดุ 
(ระบบ) 

N/T 1 1 1 1 

 2. เพื่อให้สถาบันฯ มี
เสถียรภาพ ด้านการเงินการ
คลัง และการบริหาร
สินทรัพย์ที่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานและการพัฒนาใน
อนาคต 

2. วิเคราะห์ต้นทุนของการ
ด าเนินการ และการวางแผน
ทางการเงินที่ดี 

 2. จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ ที่มกีารคิดต้นทุน
การด าเนินการ (โครงการ) CKPIs 

2 4 6 8 10 

 
 
 
 


